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Resumo

A presente tese pretende estabelecer um diálogo entre os estudos linguísticos e os
estudos psicanalíticos, definindo como conceito central a noção de sujeito. Nesse
diálogo, apresento uma pesquisa historiográfica que visa a iluminar as influências dos
estudos da linguagem na construção da noção de sujeito no ensino de Jacques Lacan.
Focalizo a obra do linguista Émile Benveniste e a noção de pessoa, objetivando
demonstrar como esse conceito permitiu a Lacan traçar uma distinção entre sujeito da
enunciação e sujeito do enunciado. Paralelas às noções enunciativas e discursivas,
pesquiso, na gramática de Damourette e Pichon, o conceito de empersonamento e os
estudos sobre a negação em língua francesa e, assim, esclareço como o contato com
essa gramática se mostrou fundamental para Lacan sofisticar sua noção de sujeito no
decorrer de seu ensino. No que concerne aos estudos sobre a negação em língua
francesa, articulo os conceitos de discordancial e forclusivo, relacionando-os à dinâmica
e à estruturação do sujeito em Lacan. Construo, dessa forma, uma pesquisa
historiográfica de três momentos, que correspondem a cada um dos três capítulos da
tese: um primeiro momento estrutural, um segundo momento da enunciação e um
terceiro momento da gramática. Cada um desses momentos, por sua vez, marca a
articulação de um tripé que une o sujeito, conceito fulcral, em relação à gramática e aos
fatos da enunciação.
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Résumé

Le but de cette thèse est d’introduire un dialogue entre les études linguistiques et les
études psychanalytiques, en définissant comme concept central la notion de sujet. Dans
ce dialogue, je fais une étude historiographique qui vise à éclaircir les influences des
études du langage sur la construction de la notion de sujet dans l’enseignement de
Jacques Lacan. Je me focalise sur l’oeuvre du linguiste Emile Benveniste et sur la
notion de personne, cherchant à démontrer comment ce concept a permis à Lacan de
tracer une distinction entre sujet de l’énonciation et sujet de l’énoncé. Parallèlement aux
notions énonciatives et discursives, je fais une recherche, dans la grammaire de
Damourette et Pichon, sur le concept d’empersonnement et sur les études de la négation
en langue française, me permettant ainsi de mieux saisir comment le contact avec cette
grammaire a été fondamental pour que Lacan puisse perfectionner la notion de sujet
tout au long de son enseignement. En ce qui concerne les études sur la négation en
langue française, j’articule les concepts de discordantiel et forclusif, en les mettant en
rapport avec la dynamique et la structuration du sujet chez Lacan. Je construis donc
mon étude historiographique en trois étapes, qui correspondent chacune aux trois
chapitres de la thèse: une première étape structurale, une seconde étape de l’énonciation
et une troisième étape de la grammaire. Chacune de ces étapes marquent l’articulation
entre un trépied qui unit le sujet, concept capital, la grammaire et les faits d´énonciation.
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“Viso sempre os sujeitos verdadeiros,
e tenho de me contentar com as
sombras. O sujeito está separado dos
Outros, os verdadeiros, pelo muro da
linguagem. ”
(Lacan, Seminário II)
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BENVENISTE, LACAN E A GRAMÁTICA DE DAMOURETTE
E PICHON: ENTRE LINGUAGEM E PSICANÁLISE

INTRODUÇÃO

Proponho iniciar esta tese com algumas afirmações sobre as noções de sujeito que
podem ser encontradas nas teorias linguísticas, nas teorias sobre o discurso e na
Psicanálise. O sujeito consiste no conceito central que une os estudos linguísticos aos
estudos psicanalíticos, o que justifica colocá-lo em destaque nesta introdução. Lanço
mão de uma expressão de Cohen (2008) e afirmo que a questão do sujeito é o divisor de
águas entre os estudos discursivos e psicanalíticos. De acordo com o que esclarece
Cohen (2008, p. 219-20)1: “Como se sabe, as correntes da análise do discurso
subdividiram o sujeito em vários subtipos, da mesma forma que também a psicanálise,
onde se fala de um ich, de um es, de um je, de um moi.” Logo, é a problemática do
sujeito que vai conferir sustentação ao que será desenvolvido: uma interface teórica
entre a Psicanálise e os estudos da linguagem; articulando o sujeito, a gramática e os
processos da enunciação.

O conceito de sujeito é essencialmente abordado em relação ao campo da linguagem,
apresentando várias teorizações. A absoluta não-uniformização e constantes
reelaborações de tal conceito se devem, fundamentalmente, à sua natureza abstrata ou,
em outras palavras, por ter ele sua existência manifestada puramente na linguagem,
conforme Mari (2002, p.38)2: “Algo que se constrói intersubjetivamente não pode ser
validado com pretensões universais, pois não sabemos o que é um sujeito universal,
nem o que conhecemos como normas para sua sustentação”. Posso também recorrer a
Charaudeau para falar da dificuldade de uma uniformização para conceituar o sujeito:

1

COHEN, M. A. A. (2008) A questão do sujeito e algumas articulações possíveis: a análise do discurso e
a psicanálise. In: Análises do discurso hoje. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
2

MARI, H. (2002) Percepção do sentido: entre restrições e estratégias contratuais. In: Ensaios em Análise
do Discurso. Belo Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2002.
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O sujeito pode ser considerado como um lugar de produção da significação
linguageira, para o qual esta significação retorna, a fim de constituí-lo. O
sujeito não é pois nem um indivíduo preciso, nem um ser coletivo
particular: trata-se de uma abstração, sede da produção/interpretação da
significação, especificada de acordo com os lugares que ele ocupa no ato
linguageiro. (Charadeau, 2001, p. 30)3

A noção de sujeito, nos estudos da linguagem e na própria Análise do Discurso, longe
de ser homogênea, comporta uma diversidade de conceituações conflitantes. AuthierRevuz traça um breve panorama das divergências teóricas específicas desse campo. A
autora localiza três correntes distintas sobre as quais o sujeito do discurso repousa: i)
uma corrente social e psicológica que concebe o sujeito como uma unidade global e
egóica, ii) uma corrente filiada às contribuições do campo da Psicanálise, em que há um
sujeito como efeito de linguagem, iii) uma corrente marcada pela historicidade:

A linha de fratura fundamental que separa, de um lado, o sujeito-origem –
aquele da psicologia e suas variantes “neuronais” ou sociais – e, de outro,
o sujeito-efeito – aquele assujeitado ao inconsciente da psicanálise, ou
aquele das teorias do discurso que postulam a determinação histórica de um
sentido não-individual – é aqui crucial, porque ela coloca fundamentalmente
a questão da representabilidade, para um enunciador, de sua enunciação e
do sentido que nela se produz. (Authier-Revuz, 2001, p. 185)4

Authier-Revuz (2001) ainda coloca a questão da estrutura da enunciação relativa ao
campo do discurso. Para a autora, a enunciação deve ser pensada como lugar de uma
inevitável heterogeneidade ou, em outros termos, de uma incompletude teórica que afeta
a pesquisa linguística no campo dos estudos dos fatos enunciativos. A autora fala, ainda,

3

CHARAUDEAU, P. (2001) Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: Análise do Discurso:
fundamentos e práticas. Belo Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2001.
4

AUTHIER-REVUZ, J. (1998) Palavras incertas: as não coincidências do dizer. Unicamp: Editora da
Unicamp, 2001.
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de uma complexidade enunciativa para se referir aos estudos sobre a enunciação, sendo
que o próprio termo enunciação adquire seu sentido específico de acordo com a teoria
enunciativa e de acordo com os outros conceitos com os quais ele se relaciona. Em
contrapartida, se há um campo nos estudos sobre a linguagem, conhecido como
Linguística da Enunciação, é porque há elementos em comum que unem as diversas
correntes enunciativas. Da mesma forma que o sujeito é uma noção polissêmica e
problemática, o mesmo ocorre com a noção de enunciação. Trata-se de um termo
empregado por uma diversidade de teorias discursivas e enunciativas, o que acarreta
dimensões teóricas e epistemológicas bastante variadas. Entre os linguistas que se
ocupam da questão da enunciação, podemos citar Ducrot, Bakhtin, Jakobson, AuthierRevuz e Benveniste, o último conhecido por ser o principal representante dessa vertente
teórica. De acordo com Teixeira (2009)5, é notável, até nos dias de hoje, uma lacuna no
Brasil no que se refere a trabalhos que sistematizem e se ocupem do campo da
enunciação.

Em linhas gerais, podemos dizer que todas as correntes do discurso tratam da dimensão
das relações existentes entre a linguagem e seu uso por um sujeito, ou seja, as marcas
sempre particulares do ser falante no enunciado de um discurso, sendo um campo
propício para as articulações com a Psicanálise. Isso implica a diferenciação entre
sujeito da enunciação e sujeito enunciador que examinarei com mais acuidade em outro
momento da tese. A partir da inclusão da dimensão subjetiva na linguagem, a Análise
do Discurso inclui também em seu corpo teórico questões como referência, dêixis,
contexto, modalização, linguagem em uso e a própria dimensão do inconsciente. Isso
justifica o termo heterogeneidade empregado por Authier-Revuz para se referir a esse
campo.

A própria Authier-Revuz se filia muito intimamente a Benveniste e a Lacan, autores
articulados nesta tese, a fim de construir e sistematizar a sua teoria da enunciação.
Teixeira (2009) aponta três pontos gerais em que a teoria de Benveniste interessa a
5

TEIXEIRA, M., FLORES, V. N. (2009) Saussure, Benveniste e a teoria do valor: do valor e do homem
na língua. In: Letras & Letras V. 25. Uberlândia, 2009. Publicação online.
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Authier-Revuz: i) a afirmação da propriedade reflexiva da língua, ii) o reconhecimento
da língua como ordem própria, iii) a indicação de que certas formas na língua (como os
pronomes pessoais) são os sinais na própria língua do que lhe é radicalmente outro.
Devido a seu interesse em compreender as relações da Linguística com a fala e o
discurso, Authier-Revuz se vale mais especificamente da noção de dupla significância
estabelecida por Benveniste em Semiologia da língua, texto de 1969, objeto de minha
posterior reflexão. É nesse texto que o linguista teoriza um modo semiótico (que se
refere ao sistema linguístico) e um modo semântico de significação (engendrado pelo
discurso).

O caminho que vai da língua como sistema até a língua como discurso implica
abandonar o domínio homogêneo e repetível do um e ir para o domínio heterogêneo e
irrepetível do não-um. É essa abertura para a heterogeneidade do sujeito e do objeto
pesquisado que marca os estudos sobre o discurso e os aproximam do sujeito
psicanalítico: trata-se de um sujeito estruturalmente inconsistente e dividido, um sujeito
marcado por uma heterogeneidade constitutiva de seu próprio ser e de seu discurso.

As teorias da enunciação, seja de forma mais explícita ou apenas indiretamente,
inevitavelmente ocupam-se do sujeito descentrado, estruturado pelo inconsciente
freudiano, e tornam esse sujeito cindido o seu próprio objeto de pesquisa. São teorias
que, de alguma forma, assumem e reconhecem que, constitutivamente no discurso do
sujeito, há o Outro, essa alteridade simbólica e inconsciente teorizada por Lacan. Esse
diálogo com o sujeito dividido, construído pela Psicanálise, tende a ser mais direto nas
teorias enunciativas de Benveniste e de Authier-Revuz, mas, apenas para dar um
exemplo concreto, é também possível de ser localizado nos texto bakhtinianos, ainda
que, na maioria das vezes, Bakhtin não faça qualquer menção ou analogia direta a
pressupostos psicanalíticos. Digo “na maioria das vezes”, pois não podemos nos
esquecer de sua obra O Freudismo, publicada em 1927, uma releitura crítica do
inconsciente freudiano pelo viés da ideologia marxista.
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A simples existência desse texto demonstra o conhecimento e o interesse de Bakhtin
pela psicanálise freudiana. Interesse esse que pode ser encontrado, ainda que
indiretamente, em seu conceito de polifonia. A polifonia indica que um discurso é
atravessado por várias vozes dispersas, ou seja, o seu sujeito é estruturalmente
atravessado por uma divisão e descentramento que a ele escapa. Bakhtin (2002) 6 define
a polifonia como uma multiplicidade de vozes e de consciências independentes
presentes em um texto ou em um discurso, sendo que essas vozes não são meros objetos
do discurso do autor ou do sujeito falante, mas são os próprios sujeitos desse discurso,
esses seres sempre particulares. O termo polifonia também pode ser encontrado na
Psicanálise, como demonstra Miller na seguinte passagem:

A cadeia significante é polifônica, falamos a várias vozes, modificando
continuamente a posição do sujeito. Muitas vezes estamos sérios, pouco
depois, brincando, ameaçando: eis o teatro, um fato humano fundamental,
porque, nele, as diferentes vozes são encarnadas. (Miller, 1997, p. 243)7

Miller constata assim que, do ponto de vista da enunciação, não há unidade da cadeia
significante. Uma palavra é a repetição do discurso do outro.

Bezerra (2005) relembra essa divisão do sujeito do discurso de Bakhtin, ao afirmar que
a polifonia não apenas legitima a posição do autor como regente do grande coro de
vozes que participam do processo dialógico, mas essas vozes também revelam no
homem um outro “eu para si” infinito e inacabável. A respeito dessa multiplicidade de
vozes independentes, que são cada uma o sujeito de seu próprio discurso, a
incompletude estrutural subjetiva é salientada por Bezerra (2005, p. 195)8, para quem:
6

BAKHTIN, M. (1928) Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2002.
7
8

MILLER, J. A. (1997) Lacan elucidado – palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

BEZERRA, P. (2005) Polifonia. In: BRAIT, B. (org.) Bakhtin: conceitos-chave. Contexto: São Paulo,
2005.
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“A consciência da personagem é a consciência do outro, não se objetifica, (...), não se
fecha, está sempre aberta à interação com a minha e com outras consciências e só
nessa interação revela e mantém sua individualidade.” Essa consciência, construída na
interação com a consciência do outro, constitui seu universo discursivo em um
permanente não acabamento, como consciências inconclusíveis e infinitas, que é
próprio da relação dessas consciências com o campo da linguagem das relações sociais.

Desse modo, as correntes do discurso incorporam em sua posição os chamados “atos de
fala”, usando uma expressão do filósofo da linguagem Austin, sendo a realidade
discursiva construída, segundo Bakhtin, em um contexto intersubjetivo. Curiosamente a
intersubjetividade, termo muito criticado por Lacan, aparece em seus primeiros textos,
principalmente em Função e campo da fala e da linguagem na psicanálise, de 1953.
Logo, o ato de linguagem se faz a partir da dicotomia entre a produção discursiva e o
contexto intersubjetivo em que a mesma se insere.

Benveniste também esclarece de que maneira o sujeito desestabiliza uma pretensão
cientificista do campo da Linguística Estrutural:

...admite-se, por princípio, que a análise lingüística, para ser científica,
deve-se abster da significação e prender-se unicamente à definição e à
distribuição dos elementos. As condições de rigor impostas ao processo
exigem que se elimine esse elemento inapreensível, subjetivo, impossível de
classificar, que é a significação ou o sentido. (Benveniste, 2005, p.12)9

No que se refere ao campo que costumamos conhecer com o genérico nome de
Linguística, considero importante, a partir de indicações de Cohen (2008), discorrer
sobre alguns pontos cruciais. Sempre que falamos em Linguística é essencial nos
perguntar

de

qual

Linguística

se

trata,

modalizá-la,

contextualizá-la.

Na

contemporaneidade, é mais assertivo usar a expressão estudos da linguagem ao invés do
9

BENVENISTE, E. (1954) Tendências recentes em linguística geral. In: Problemas de lingüística geral.
Campinas: Pontes, 2005.
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termo Linguística, pois as vertentes de estudo nesse campo são cada vez mais
pulverizadas, diferenciadas e dispersas. Cohen (2008)10 nos oferece alguns exemplos
disso, ao mencionar áreas da Linguística tais como a sintaxe gerativa, a linguística
chomskiana, as semânticas, a sociolinguística, a linguística histórica e as fonologias.

A expressão estudos da linguagem é também defendida por Brait (2008)11, pois cada
teoria sobre a linguagem é um conhecimento produzido e recebido em um contexto
histórico e cultural específico, cujo reconhecimento ou recusa é atravessado por
idiossincrasias institucionais e por uma ética específica que tem implicações na
linguagem, em sua relação com as atividades humanas. No campo específico das teorias
sobre o discurso, a idéia de uma homogeneização conceitual soa ainda mais
insustentável, já que singularizar “a teoria do discurso” seria uma contradição com seus
próprios postulados de abertura, heterogeneidade e incompletude conceitual. O discurso
é um fenômeno irredutivelmente aberto e em constante construção e produção de novos
sentidos, apoiados em interações discursivas sempre únicas e renovadas.

Ao adentrar mais propriamente o campo da Psicanálise, o sujeito, por ser definido por
Lacan pela articulação de um significante com o outro, é também teorizado em uma
posição descentrada e cindida entre enunciado e enunciação. Ele não é apreensível pela
estrutura do discurso, sendo sempre um intervalo, uma ausência entre dois significantes
que Lacan nomeou de falta-a-ser. O sujeito da falta-a-ser é marcado como uma
ausência, surgindo na própria divisão subjetiva do falante, pois o falante diz mais do
que supõe dizer e se surpreende com o que ele mesmo faz ao ser “hospedeiro” de um
estranho. O próprio efeito do significante é, dessa forma, marcado por uma incerteza. O
que impulsiona e põe em movimento o ato da enunciação é a própria impossibilidade de
dizer o que se quer, estando o sujeito do significante em uma vacilação entre
petrificação e indeterminação. Petrificação por um significante e indeterminação no
interior do deslizamento do sentido; eis o impasse do sujeito para Lacan. A linguagem
é, assim, um estranho que habita e divide o falante. O sujeito, por ser pura
10

COHEN, M. A. A. (2008) A questão do sujeito e algumas articulações possíveis: a análise do discurso
e a psicanálise. In: Análises do discurso hoje. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
11

BRAIT, B. (2006) Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, B. (org.) Bakhtin: outros conceitos-chave.
Contexto: São Paulo, 2008.
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descontinuidade na cadeia significante ou, nas palavras de Lacan (1985)12, por ser uma
presença pontual e evanescente entre dois significantes, é sempre cindido e não
capturável em um ato de fala.

O Seminário 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, de 1964, é a
principal referência lacaniana para Michel Pêcheux, fundador da disciplina Análise do
Discurso. É da lição por mim destacada, O inconsciente freudiano e o nosso, que
Pêcheux retira a frase-título para sua famosa retificação teórica de 1978: só há causa
daquilo que manca. Nessa lição, Lacan valoriza com especial nitidez as noções de falha,
de tropeço e de furo para conceitualizar o inconsciente conforme a descoberta inaugural
de Freud. O inconsciente freudiano, em suas palavras, situa-se no ponto em que entre a
causa e o que ele afeta há sempre claudicação. Isso é bastante evidente ao se atentar a
qualquer página da tríade A interpretação dos sonhos, de 1900; A psicopatologia da
vida cotidiana, de 1901 e Os chistes e sua relação com o inconsciente, de 1905; em que
as dimensões do tropeço e da ruptura estão em primeiro plano nos sonhos, atos falhos e
chistes.

Lacan é ainda mais específico sobre esse ponto e assim enumera: tropeço,
desfalecimento, rachadura. Essa falha do inconsciente é a própria falha que a linguagem
inscreve na constituição subjetiva de cada ser falante, sendo que o prório Lacan propõe
uma aproximação entre o inconsciente e o sujeito da enunciação. Para Lacan (1985, p.
32)13 “...o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila num corte do sujeito.”
Essa interseção entre o inconsciente, o sujeito e a noção de uma falha no campo da
linguagem marca o lugar do sujeito do discurso que interessa às teorias discursivas que
dialogam com a Psicanálise. Segundo Orlandi (2001) 14, a subjetividade é estruturada no
acontecimento de discurso, ou seja, só há prevalência de um discurso quando se
12

LACAN, J. (1964) Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1985.
13

LACAN, J. (1964) Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1985.
14

ORLANDI, E.P. (2001) Do sujeito na História e no Simbólico. In: Discurso e Texto- formulação e
circulação de sentidos. Campinas: Pontes, 2001.
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considera a instância do sujeito. Em suas palavras, o acontecimento significante, que é o
discurso, marca a subjetividade como lugar fundamental.

De acordo com as teorias discursivas, o sujeito é atravessado pela opacidade e pelos
equívocos da língua em sua constituição, algo que podemos capturar na obra freudiana,
onde o sujeito do inconsciente diz algo de forma cifrada e denuncia sua posição a partir
de algo que claudica, que falha (esquecimentos, atos falhos, lapsos de leitura, de escrita
e de fala). A respeito dessa noção de falha, Ferreira afirma que a língua do analista do
discurso é precisamente essa língua marcada pela opacidade e pela possibilidade de
equívoco como fato estruturante:

O fato lingüístico do equívoco não é algo casual, fortuito, acidental, mas é
constitutivo da língua, é inerente ao sistema. Isso significa que a língua é um
sistema passível de falhas e por essas falhas, por essas brechas, os sentidos
se permitem deslizar, ficar à deriva. (Ferreira, 2005, p.18)15

O seminário 11 coloca em questão a dimensão da falha e do fracasso, não apenas no
âmbito de uma teoria do sujeito do inconsciente, mas também na própria Psicanálise.
Como observa Miller (1997)16, a palavra fracasso se tornou fato corrente nas
elaborações e na fala de Lacan após o ano de 1964. Essa palavra surgiu até no título de
uma conferência em Roma, pronunciada em 1967, com o intuito de recordar o texto
Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Essa conferência encontra-se
publicada nos Outros escritos e se denomina precisamente A psicanálise: razão de um
fracasso. Em outra intervenção em Roma, em 1974, conhecida como A terceira, Lacan
declara que o futuro da psicanálise depende da insistência do real17, concebido como um
impossível que não anda, e que a própria existência da Psicanálise depende da
15

FERREIRA, M.C.L. (2005) O quadro atual da análise de discurso no Brasil – Um breve preâmbulo. In:
Michel Pêcheux e a Análise do Discurso: uma relação de nunca acabar. São Carlos: Claraluz, 2005.
16
17

MILLER, J. A. (1997) Lacan elucidado – palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

Real: um conceito lacaniano que delimita o limite simbólico da linguagem, o que se encontra fora do
sentido e da possibilidade de ser interpretado, um impossível que insiste e retorna sempre ao mesmo
ponto.
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manutenção do real e do sintoma. Em O triunfo da religião, entrevista concedida na
cidade de Roma, em outubro de 1974, Lacan retoma essa questão e afirma que, se a
Psicanálise quiser curar a humanidade do real e do sintoma tal como faz a religião, está
destinada a desaparecer.

Cabe à Psicanálise, então, situar-se na contramão da religião, que é destinada a camuflar
o que não funciona, ou seja, o real. Em outros termos, cabe à Psicanálise a manutenção
e o acolhimento de um fracasso. É preciso assim, em um enorme paradoxo, que a
Psicanálise fracasse para que tenha êxito, para que não desapareça como um sintoma
esquecido. É, pois, apenas na medida em que algo fracassa que podemos refletir e nos
interrogar sobre suas causas, sendo que a própria noção irredutível de fracasso coloca o
sujeito e a Psicanálise em movimento. Por fim, o fracasso e a falha, termos tão
amplamente destacados por Lacan, a partir do Seminário 11, são conceitos que
questionam diretamente o Estruturalismo que mais especificamente orientou os dez
primeiros anos de seu ensino. São termos que marcam profundamente não apenas sua
concepção de sujeito, discurso e língua, o que interessa diretamente à Análise do
Discurso, mas que são incorporados no próprio debate sobre os destinos e finalidades da
Psicanálise.

Efetuada essa introdução, apresento agora um panorama geral sobre esta tese. O
primeiro capítulo apresenta um histórico sobre a maneira como os estudos linguísticos e
psicanalíticos inicialmente convergiram. Demonstro como a Linguística Estrutural de
Saussure foi o ponto de partida de Lacan para o seu retorno a Freud, assim como
também problematizo a forma como a noção saussureana de significante foi
fundamental para Lacan teorizar um conceito que não se encontra presente na obra
freudiana: o sujeito. Demonstro, ainda, a maneira como Lacan opera sua leitura de
Saussure, explicitando os pontos de aproximação e os de divergência.

Na obra de Lacan, dentre os Seminários, privilegiei o Seminário 3 As psicoses, de 195556; Seminário 6 O desejo e sua interpretação, de 1958-59; Seminário 11 Os quatro
conceitos fundamentais da psicanálise, de 1964; Seminário 16 De um Outro ao outro,
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de 1968-69; Seminário 17 O avesso da psicanálise, de 1969-70 e Seminário 20 Mais,
ainda, de 1972-73. Dentre seus escritos, destaco Função e campo da fala e da
linguagem em psicanálise, de 1953; A instância da letra no inconsciente ou a razão
desde Freud , de 1957 e De uma questão preliminar a todo tratamento possível da
psicose, de 1957. Os conceitos discutidos em Lacan e muito representativos nesses
seminários e textos citados são: sujeito, estrutura, inconsciente, linguagem, sentido,
fora-sentido, discurso, significante, enunciação, enunciado, lalangue e linguisteria.

Na obra de Freud, privilegiei alguns textos em que as questões sobre a linguagem e suas
relações com o inconsciente são colocadas em evidência, já que os conceitos de sujeito
e discurso não fazem parte do aparato teórico freudiano. Destaco, assim, os seguintes
textos: A interpretação de sonhos, de 1900; A psicopatologia da vida cotidiana, de
1901; Os chistes e sua relação com o inconsciente, de 1905; O significado antitético
das palavras primitivas, de 1910; O inconsciente, de 1915 e A denegação, de 1925.

O segundo capítulo desenvolve uma análise do estatuto do discurso, da enunciação e do
sujeito, apresentando como suporte teórico a Linguística da Enunciação de Benveniste,
relacionando-a aos pressupostos da psicanálise de orientação lacaniana. O interesse
específico por Benveniste é justificado por ser um linguista que apresenta uma teoria do
sujeito na linguagem e que permite diversas aproximações e interlocuções com o campo
psicanalítico. Destaco ainda que o próprio Benveniste foi um linguista que despertou
grande interesse em Lacan, mantendo um diálogo e afinidade no decorrer da década de
cinquenta. A despeito de não ser uma corrente da Análise do Discurso, linha de
pesquisa em que esta tese se insere, a Linguística da Enunciação, desenvolvida por
Benveniste, é um suporte sobre o qual as indagações sobre o sujeito e o discurso se
assentam. A pesquisa historiográfica desenvolvida esclarece o interesse pela Linguística
da Enunciação, compreendida como uma das principais vertentes teóricas que deu
origem à Análise do Discurso e às indagações mais amplas e gerais sobre a estrutura do
discurso.
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Ainda no decorrer desse segundo capítulo, localizo alguns textos e conceitos que
serviram de suporte teórico para o desenvolvimento da pesquisa. Na obra de Benveniste,
privilegiei os seguintes textos: Estrutura das relações da pessoa no verbo, de 1946;
Comunicação animal e linguagem humana, de 1952; Observações sobre a função da
linguagem na descoberta freudiana, de 1956; A natureza dos pronomes, de 1956; Da
subjetividade na linguagem, de 1958; A linguagem e a experiência humana, de 1965;
Semiologia da língua, de 1969; e O aparelho formal da enunciação, de 1970. São os
textos centrais onde Benveniste desenvolve seus questionamentos sobre o campo da
enunciação, do discurso e do sujeito nos fatos de linguagem. Os conceitos almejados em
Benveniste e que são articulados mais sistematicamente nos textos citados são: sujeito,
subjetividade, intersubjetividade, diálogo, discurso, pessoa, enunciação e comunicação.
São conceitos que se relacionam diretamente às questões sobre o sujeito e o discurso.
Há ainda algumas expressões de Benveniste que coloco em destaque, tais como:
linguagem em uso, caráter irrepetível da enunciação, o particular da linguagem, o
intransmissível da enunciação, subjetividade irredutível e limite do diálogo. São
expressões que destacam de que maneira a linguagem, em Benveniste, não é meramente
um aparato simbólico que se presta à comunicação, mas evidencia que ela é atravessada
por impossibilidades irredutíveis.

O terceiro capítulo apresenta uma análise da Gramática Des mots à la pensée, redigida
entre 1911 e 1940, da dupla autoria de Jacques Damourette e Edouard Pichon. As
influências dessa gramática sobre a obra lacaniana são expressivas, embora tratadas pelo
próprio Lacan de forma esparsa, assim como pouco difundida entre seus discípulos. A
gramática de Damourette e Pichon também encontra pontos de diálogo com a obra de
Benveniste, o que possibilitou constituir a articulação de um tripé que une a gramática,
o sujeito e a enunciação; respectivamente, com Damourette e Pichon, Lacan e
Benveniste.

A teoria fulcral nessa gramática é a teoria da pessoa gramatical que se apresenta com a
denominação de empersonamento e acrescida dos estudos sobre a negação em língua
francesa. Esses dois conceitos incidem sobre a problemática do sujeito da enunciação.
O empersonamento relaciona-se intimamente à noção de pessoa, desenvolvida por
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Benveniste, assim como a questão sobre o elemento discordancial da negação em
língua francesa relaciona-se à dinâmica e a estruturação do sujeito do inconsciente em
Lacan. Por fim, focalizo mais especificamente o trabalho dos gramáticos sobre a
negação, ressaltando o que ambos chamam de forclusivo, o segundo elemento formador
da negação em língua francesa. Proponho analisar os fatos da gramática para discorrer
sobre a dinâmica e a estruturação do sujeito em Lacan.

O objetivo desta tese é estabelecer um diálogo entre os estudos linguísticos e os estudos
psicanalíticos, estipulando como conceito central a noção de sujeito. Nesse diálogo, o
fundamental é demonstrar como os estudos da linguagem foram essenciais para Lacan
conceituar o sujeito na Psicanálise. Já o conceito central em Benveniste, para sedimentar
esse diálogo, é a noção de pessoa. A pessoa permitiu a Lacan traçar a distinção entre o
sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. Em Damourette e Pichon, o
empersonamento e os estudos sobre a negação em língua francesa mostram-se
fundamentais para Lacan sofisticar sua noção de sujeito no decorrer de seu ensino. É
importante destacar que Damourette e Pichon eram gramáticos, o que evidencia
importância da linguagem para a Psicanálise que extrapola o campo do discurso,
adentrando questões eminentemente linguísticas e gramaticais. Cada capítulo desta tese
marca, assim, um momento: um primeiro momento estrutural, um segundo momento da
enunciação e um terceiro momento da gramática.
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CAPÍTULO 1 – LINGUAGEM E PSICANÁLISE

1.1-

Freud: o início da articulação entre linguagem e Psicanálise

A Psicanálise, no sentido inaugural de Freud, é um movimento político, surgido na
Viena do final do século XIX, que se configura, pelo olhar da Análise do Discurso,
como uma prática clínica de implicações discursivas. Como coloca Sigmund Freud, em
suas Conferências Introdutórias proferidas em 1916, entre o analista e o analisando não
ocorre nada além de uma troca de palavras, sendo a própria análise em si um processo
que permite o enlaçamento entre a história de um sujeito e suas determinações
inconscientes. O inconsciente freudiano é atópico e não possui materialidade: ele é
formado por representações que são concebidas como um sistema falho de tradução de
traços18 e é também comparado a procedimentos inerentes ao ato da escrita: pictografia,
hieróglifo, palimpsesto19. Ainda que as escritas antigas não sejam propriamente do ramo
da Linguística, e sim da Paleografia, a preocupação freudiana em tais comparações está
completamente imersa na importância que ele confere ao fenômeno da linguagem para
conceituar o inconsciente.

Em O interesse científico da psicanálise, texto de 1913, Freud afirma que a linguagem
dos sonhos pode ser encarada como o método pelo qual os processos inconscientes se
expressam. As comparações linguísticas abundam nesse pequeno texto, em que Freud,
ao diferenciar histeria, neurose obsessiva e paranóia, afirma que o inconsciente fala
mais de um dialeto. Assim como também compara a representação nos sonhos como um
sistema de escrita cuja interpretação é análoga à decifração de antigas escritas
pictográficas, como os hieróglifos egípcios. De acordo com a hipótese freudiana
levantada nesse texto, a ambiguidade inerente à produção onírica encontra paralelos nos
antigos sistemas de escrita e chama a atenção para o fato de que o desconhecimento da
filologia, por parte dos psicanalistas, é um elemento limitador para o processo de

18
19

Correspondência a Fliess, Carta 52, 6 de dezembro de 1896.
FREUD, S. A interpretação dos sonhos, 1900.
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interpretação de sonhos. A questão sobre a evolução da linguagem no homem é
igualmente tocada por Freud, ao se referir ao simbolismo onírico:

Nossas pesquisas ainda não elucidaram suficientemente a natureza
essencial desses símbolos. São em parte analogias e sucedâneos baseados
em semelhanças óbvias; mas, em alguns deles, o tertium comparationis foge
ao nosso entendimento consciente. É precisamente essa última classe de
símbolos que deve provavelmente originar-se das primeiras fases de
evolução lingüística e construção conceitual. (Freud, 1974, p. 212)20,

Em seu texto conhecido como o trabalho inaugural da Psicanálise, A Interpretação de
Sonhos, Freud concebe o inconsciente como uma linguagem a ser decifrada. A esse
respeito, Arrivé coloca:

O sonho, para Freud, é um discurso, e por isso depende de uma linguagem.
Se o sonho é discurso, deve ser nele possível distinguir, como em um outro
discurso, estratos. (Arrivé, 2002, p. 17)21

Lacan (1998) 22, ao comentar A interpretação de sonhos de Freud, observa que o sonho
possui a estrutura de uma frase que pode ser reduzida a uma letra ou a uma escrita, da
qual o sonho da criança representaria a ideografia primordial. O sonho também
reproduz no adulto o emprego fonético e simbólico, simultaneamente, dos elementos
significantes encontrados nos hieróglifos do antigo Egito e nos caracteres que o chinês
ainda conserva.

20

FREUD, S. (1913) O interesse científico da psicanálise. In: Totem e tabu e outros trabalhos. Rio de
Janeiro: Imago, 1974.
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ARRIVÉ, M. (2002) Freud e a autonímia. In: Aventuras do sentido – Psicanálise e Lingüística. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2002.
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De fato, Freud, com sua descoberta clínica e teórica, é interpretado por Lacan em seus
Escritos (1998) como aquele que antecipou algumas questões posteriormente
pertinentes ao campo dos estudos da linguagem, principalmente as pesquisas de
Saussure e as do Círculo de Praga, conforme demonstra a primeira pergunta presente
em Radiofonia (2003). Sua obra, desde os primórdios, focou sobre a questão da palavra
e de seus efeitos na formação do sintoma, nos estratos do aparelho psíquico, no próprio
inconsciente e na constituição do sujeito. Ao criticar a leitura feita pelos pós-freudianos
sobre a segunda tópica de Freud23, Lacan (1998, p. 665)24 escreve: “Será porventura
preciso sublinhar que os volteios em que se enreda a segunda marcam, pelos
referenciais sempre gramaticais que Freud dá a suas retomadas, que de fato se trata de
uma ordem discursiva?” Além de situar a obra de Freud em uma ordem discursiva, esse
trecho de Lacan antecipa a questão que será desenvolvida no terceiro capítulo desta
tese: as relações entre o inconsciente e a gramática. Essas relações intrínsecas entre
linguagem e Psicanálise, que são fundamentais para Freud, podem ser ilustradas
partindo de outra citação de Arrivé, que coloca muito mais uma questão do que uma
resposta:

A psicanálise não é nada mais do que um exercício de linguagem. Todos os
psicanalistas, finalmente, concordam implícita ou explicitamente com isso,
embora se sinta com estranheza que alguns deles resistem a reconhecê-lo.
Resistência cujas próprias forças é proporcional à evidência dos fatos.

23

A obra propriamente psicanalítica de Sigmund Freud (excluindo os trabalhos pré-psicanalíticos, assim
como a correspondência com Fliess) divide-se entre duas tópicas do aparelho psíquico. A primeira tópica
se inicia e é descrita em A interpretação dos sonhos, de 1900, e se estende até o ano de 1920, com a
publicação de Além do princípio do prazer. Essa tópica é marcada pela divisão do aparelho psíquico entre
um sistema inconsciente em oposição a um sistema pré-consciente e consciente. Um primeiro dualismo
pulsional é proposto: pulsões sexuais versus pulsões do eu. Embora a segunda tópica não seja descrita em
1920, Freud revisita seu dualismo pulsional em Além do Princípio do Prazer, texto do mesmo ano,
propondo uma nova divisão entre pulsões de vida e pulsão de morte. O conceito de pulsão de morte é a
noção fundamental que marca a necessidade freudiana de se descrever uma nova tópica do aparelho
psíquico, o que ocorre em 1923 no texto O eu e o isso. A segunda tópica propõe uma tripartição do
aparelho psíquico entre isso, eu e supereu.
24
LACAN, J. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: Psicanálise e estrutura da
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Como evitar, então, uma conexão entre linguagem e inconsciente? E como
dispensar o encontro entre lingüística e psicanálise? (Arrivé, 1999, p.23)25,

Se o sonho, como coloca Arrivé, é um discurso, a máxima é igualmente válida para o
registro do inconsciente. Em Função e campo da fala e da linguagem na psicanálise,
texto canônico de 1953 no que se refere à interface entre linguagem e inconsciente,
Lacan denomina o método descoberto por Freud, chamado de psicanálise, como um
método de assunção de sua história por um sujeito, no que ela é constituída pela fala
endereçada ao outro. O inconsciente se manifesta, assim, em uma relação de
endereçamento de um sujeito a outro. O insconsciente é ainda chamado por Lacan como
a parte do discurso concreto transindividual que falta à disposição do sujeito para
restabelecer a continuidade de seu discurso consciente.

O campo psicanalítico, dessa forma, manifesta a realidade do discurso em sua
autonomia, para dar ao ato do sujeito que recebe sua mensagem o sentido que faz desse
ato um ato de sua história e de sua verdade. Eis o sentido de um famoso axioma
lacaniano da década de cinquenta: O inconsciente é o discurso do Outro, ele só tem
existência enquanto discursivamente endereçado ao interlocutor-analista. Miller
(1996)26 aponta o campo da psicanálise como o campo da palavra. De acordo com sua
proposição, um campo que comporta como pertinência cardeal a cientificidade ou não,
deve se constituir como um campo do discurso.

O sentido presente no sintoma, uma das fundamentais descobertas freudianas,
apresenta-se como uma dimensão semântica cifrada no inconsciente. Isso é legitimado
pelo fato de a tríade freudiana A Interpretação dos Sonhos de 1900, A Psicopatologia
da vida Cotidiana de 1901 e Os Chistes e suas relações com o Inconsciente de 1905 ter
sido posteriormente batizada por Lacan de livros canônicos em matéria de inconsciente,
25

ARRIVÉ, M. (1994) Linguagem e Psicanálise, Lingüística e Inconsciente: Freud, Saussure, Pichon,
Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
26
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expressão cunhada em A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud,
texto de 1957. São textos que tratam eminentemente da própria estrutura de
representação no inconsciente que provoca os mais variados efeitos sobre um sujeito: os
sonhos, os sintomas, os atos falhos e os chistes, que configuram as formações clássicas
do inconsciente.

Essa tríade de textos pode ser encarada como a linguística e a “teoria discursiva” de
Freud, apresentando uma infinidade de exemplos, muitos retirados do cotidiano, de
como o sujeito é afetado pela linguagem em período integral e de como operam as
associações linguísticas no inconsciente: através de homonímias, associações,
homofonias e aglutinações de sílabas. O funcionamento discursivo é igualmente tratado,
ao demonstrar que o sintoma e o lapso frequentemente se dirigem a um outro
interlocutor.

O estatuto linguístico e discursivo do inconsciente freudiano pode ser particularmente
ilustrado a partir do artigo de Freud O Inconsciente, publicado em 1915. É precisamente
no último capítulo desse importante artigo, Identificando o inconsciente, que Freud
propõe uma divisão no psiquismo entre representação de coisa (Sachvorstellung) e
representação de palavra (Wortvorstellung), ao afirmar que, no mecanismo do
recalque, o que é negado à consciência é a tradução em palavras de uma representação
de coisa. Em outros termos, uma representação que não seja investida pela palavra
permanece recalcada no inconsciente. Partindo desse pressuposto, Freud, no mesmo
texto, recorre à linguagem para traçar uma distinção entre esquizofrenia e neurose:

Se nos perguntarmos a que atribuir o caráter de estranheza da formação
substitutiva e do sintoma esquizofrênicos, finalmente entenderemos que é a
predominância da relação da palavra em vez da relação com a coisa. (...)
Foi a equivalência da expressão lingüística, e não a semelhança dos objetos
definidos, que determinou a substituição. Portanto, é justamente nos
aspectos em que palavra e coisa não se equivalem que a formação
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substitutiva esquizofrênica se distancia das neuroses de transferência.
(Freud, 2006, p. 48)27

Ao observar a passagem acima, torna-se compreensível o fato de Lacan afirmar em
diversos momentos de seus Escritos (1998), dentre eles no texto A instância da letra no
inconsciente e a razão desde Freud, de 1957, que a própria obra freudiana convoca a
articulação de conceitos linguísticos e discursivos no campo teórico da Psicanálise.

A noção de significante, dessa forma, introduzida no campo psicanalítico por Jacques
Lacan, a partir da linguística saussureana, está implícita em todo o percurso freudiano, e
fornece uma chave de leitura para sua obra. Conforme afirma Lacan (1998, p. 665)28:
“É mesmo para o suporte do significante, portanto, que somos dirigidos pelas
proposições de Freud, e desde a primeira.” A primeira pergunta dirigida a Lacan em
Radiofonia (2003)29, conforme já citei, trata exatamente da polêmica afirmativa que
atravessa vários momentos dos Escritos, onde Lacan sustenta que Freud, sem se dar
conta disso, antecipa as pesquisas de Saussure e as do Círculo de Praga. É a partir da
noção de significante que Lacan pôde formular o fundamental conceito que articula os
estudos psicanalíticos aos estudos linguísticos e discursivos: o sujeito.

Certamente, as questões linguísticas estão presentes de forma evidente em outros
momentos da obra freudiana, como também nos Estudos Sobre a Histeria, datados de
1895 e redigidos a quatro mãos com Breuer. Posteriormente, em 1910, em O significado
antitético das palavras primitivas, Freud se ancorará no linguista Carl Abel para traçar
uma analogia entre linguagem onírica e linguagem primitiva. Apesar de algumas
evidências, Arrivé (2001)30, em sua pesquisa sobre as teorias linguísticas em Freud,
chama atenção para o fato de que a formalização explícita de uma teoria da linguagem
27
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se encontra apenas nas primeiras obras freudianas. Em contrapartida, a linguagem, de
uma maneira mais ampla, está em toda parte de sua obra, tornando até mesmo uma
tarefa difícil fazer um apanhado mais preciso. A despeito desse fato e de suas
descobertas claramente linguísticas no que diz respeito à estrutura e à dinâmica do
inconsciente, não há nenhuma evidência do conhecimento de Freud sobre a linguística
de Saussure, apesar de ambos terem vivido e produzido parte de seus trabalhos na
mesma época e no mesmo continente.

É conveniente lembrar que o Curso de Linguística Geral, redigido em 1916 por dois
discípulos de Saussure após sua morte: Charles Bally e Albert Sechehaye, teve como
base anotações feitas a partir de três cursos proferidos por Saussure entre 1906 e 1911,
época em que os três grandes trabalhos de Freud sobre linguagem e inconsciente já
haviam sido publicados. Arrivé (1999)31 chama a atenção para esse fato, ao constatar
que Freud e Saussure pertencem à mesma geração e, nessa mesma época, viu-se a
fundação da Psicanálise através de Freud e a refundação da Linguística através de
Saussure. Apesar da proximidade geográfica (Freud residia em Viena e Saussure em
Genebra) e cronológica que aproximavam intimamente os dois pensadores, cada um
deles permaneceu aparentemente alheio ao trabalho do outro. De acordo com a hipótese
de Arrivé, nesse contexto de estranho desconhecimento mútuo, é um pouco mais
compreensível que Saussure, que faleceu precocemente em 1913, tenha se mantido
desconhecedor dos fundamentos da Psicanálise. A mesma justificativa não seria
aplicável a Freud, que se manteve surpreendentemente ignorante sobre as questões da
Linguística saussureana, a despeito de ter trabalhado intensamente até o ano de sua
morte em 1939.

Embora os questionamentos levantados por Arrivé sejam de grande pertinência,
considero precipitado afirmar que Freud necessariamente se manteve ignorante a
respeito do trabalho de Saussure. É válido lembrar que o filho de Ferdinand de
Saussure, Raymond de Saussure, conheceu Freud em uma conferência no ano de 1921 e
iniciou seu processo de análise com ele, posteriormente se tornando ele próprio
31

ARRIVÉ, M. (1994) Linguagem e Psicanálise, Lingüística e Inconsciente: Freud, Saussure, Pichon,
Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

29

psicanalista. Raymond, paralelamente à psicanálise, colocou-se também na via da
linguística. Segundo Roudinesco (2001), Raymond conhece o linguista Roman
Jakobson no meio psicanalítico em Nova York, a quem fala da obra de seu pai. O
contato de Raymond com Jakobson despertou no primeiro um interesse em abrir um
campo de investigação comum à Linguística e à Psicanálise. Tal intenção está registrada
em uma carta a Charles Bally redigida por Raymond em 1916. Sobre o Curso de
Linguística Geral, Jakobson assim se expressou a respeito de Raymond: “Quanto a este,
percebeu pela primeira vez em Nova York o que a psicanálise podia oferecer à
lingüística e vice-versa.” (Roudinesco, 2001, p. 282)32

Retomando a questão sobre Freud e Saussure, é pouco provável que Freud, ao ter
contato tão próximo com o filho de Saussure, tenha permanecido alheio a respeito de
uma obra tão revolucionária e emblemática quanto o Curso de Linguística Geral. Mais
improvável ainda é a hipótese de Raymond de Saussure ter passado por um processo
analítico sem tocar no nome de seu pai. A despeito desse fato, soa ainda improvável
esse desconhecimento mesmo antes do encontro com Raymond de Saussure, devido à
repercurssão tão forte do Curso de Linguística Geral nos meios intelectuais da Europa
naquele tempo. No que concerne essa enigmática questão que une e desune Freud a
Saussure, parece mais prudente afimar que Freud não desconhecia o trabalho de
Saussure e seu alcance na sociedade de seu tempo, mas articular sua construção
psicanalítica com pressupostos da linguística saussureana simplesmente era algo que
não encontrava sintonia em seu pensamento. Os estudos linguísticos, a despeito de seu
interesse pelas teorias de Carl Abel, a rigor não eram uma preocupação freudiana, o que
não significa desconhecimento e ignorância a seu respeito.

Em sua obra mais recente do ano de 2008, Le linguiste et l´inconscient, Arrivé revisita
essa questão sob uma outra perspectiva. Ele cita o texto de 2003, Linguistique de la
parole et psychisme non conscient, do psicanalista André Green, onde finalmente se
admite formalmente que Raymond de Saussure, durante sua análise, havia comunicado
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a Freud a teoria ou, ao menos, havia citado certas idéias de seu pai, ainda que esse gesto
não tenha tido qualquer ressonância na obra do fundador da psicanálise. Green
demonstra ter um grande conhecimento sobre esses fatos que ultrapassam o terreno da
especulação e localiza duas notas e um prefácio redigidos por Freud e integrados por
Raymond de Saussure em sua obra como psicanalista que testemunham seu
conhecimento da obra de Ferdinand de Saussure. Esse prefácio e essas duas notas, de
acordo com a pesquisa de Green, encontram-se nas edições alemã, francesa e inglesa
das Obras Completas de Freud e, mais especificamente na edição francesa no tomo
XVI, nas páginas 159-160.

É no estudo sobre a estrutura do lapso (ato falho) que Raymond de Saussure faz alusão
ao prefácio de Freud onde o Curso de Linguística Geral é explicitamente citado em uma
nota. Para Arrivé (2008), o lapso interessava a Raymond de Saussure por fazer ponte
entre a reflexão de seu pai e a de Freud, hipótese confessada por Raymond em uma
carta dirigida ao linguista Charles Bally, em 1916. Essa nota em questão, reproduzida
na obra Le linguistique et l´insconcient de Arrivé (2008, p. 30)33, assim diz: “Voir à ce
sujet F. de Saussure: Cours de linguistique (sic, sans général), Payot, 1915.”34 Diante
desses testemunhos escritos, parece se tornar fato irrefutável que Freud não se
mantivera alheio aos trabalhos de Saussure, mas o que Arrivé demonstra é que Green
recusa-se a se responsabilizar por um fato averiguado por ele mesmo e sutilmente
desvia-se da questão empregando o condicional da alteridade enunciativa. Green,
conscientemente ou não, nega aquilo que ele mesmo comprova, empregando os verbos
no sentido de construir uma hipótese; como quando diz que Raymond de Saussure
aurait communiqué (teria comunicado) a tese de seu pai a Freud ou, ainda, desviando o
peso da descoberta de si mesmo ao dizer que on sait (sabe-se) que essa tese não
reverberou na obra de Freud. A contradição é flagrante e Arrivé (2008) não se furta de
apontá-la: há um saber suposto prévio (on sait) sobre algo que ele próprio coloca no
campo da dúvida e da especulação (aurait communiqué).
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1.2-

O significante saussureano e sua repercussão no campo psicanalítico

Considero importante deter-me em alguns aspectos específicos do Seminário 11 Os
quatro conceitos fundamentais da psicanálise, de 1964. Esse seminário ocupa um lugar
diferenciado no ensino de Lacan, por representar uma decisiva torsão teórica e política
em seu ensino e igualmente uma ruptura nos destinos institucionais da Psicanálise. O
Seminário 11 é o primeiro seminário pronunciado por Lacan após ter tido seu nome
riscado da lista dos analistas didatas da IPA35, instituição psicanalítica criada por Freud.
A expulsão da IPA ou a sua excomunhão, para usar um termo do próprio Lacan, deu-se
logo após o pronunciamento da primeira lição daquele que seria o Seminário 11, Nomes
do pai. A ruptura de Lacan com a IPA foi concomitante com a fundação da Escola
Freudiana de Paris naquele mesmo ano de 1964. O ato de fundação da Escola produz
uma disjunção absolutamente inédita na história do movimento psicanalítico, pois desde
1910, quando a Internacional foi fundada por Freud, não havia ocorrido nenhuma
intervenção de outra corrente institucional no âmbito da psicanálise. Esses fatos
institucionais do ano de 1964 marcam o início do ensino de Lacan propriamente dito,
não mais voltado para a leitura de textos freudianos. É a partir do Seminário 11 que
vemos Lacan formulando uma pergunta sobre o desejo de Freud e as consequências
desse desejo na história política e institucional da psicanálise.

Lacan, no Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1985)36,
aproxima o conceito freudiano de Vorstellungsrepräsentanz, o representante psíquico
das pulsões no inconsciente, do significante saussureano. De forma semelhante,
relaciona o significante saussureano com o Wahrnehmungszeichen, o signo de
percepção, presente na famosa carta 52 de Freud a Fliess, datada de 1896. Em Lição
sobre Lituraterra37, Lacan afirma que o signo de percepção é o que Freud pôde
encontrar de mais próximo do significante no sentido de Saussure, em uma época em
que o mesmo ainda não havia sido elaborado. No meio psicanalítico, por sua vez, o
35
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termo significante já foi absorvido de modo a significar tudo aquilo que pode ser
entendido como linguagem, representação e o registro do simbólico. A origem
linguística do termo parece não ter importância para os psicanalistas. Arrivé, em
contrapartida, não se furta da questão, ao enunciar que:

...a linguagem com a qual está estruturado o inconsciente não se confunde
com a linguagem tal como a concebem os linguistas. Contrapartida
obrigatória dessa primeira verificação: o significante lacaniano não se
confunde com o seu homônimo (e epônimo) saussuriano. Donde a
necessidade da pesquisa de que hoje dou os tardios resultados: que há de
comum entre o significante saussuriano e o lacaniano? (Arrivé, 2001,
p.96)38

O próprio Lacan não se mostra indiferente a esses limites entre a linguagem do
inconsciente e a linguagem dos linguistas, sem pretender negar uma aproximação
possível. No final de seu ensino, após haver se distanciado do Estruturalismo, Lacan
(1985, p.25)39 então enuncia, em uma aula de seu Seminário 20 Mais, Ainda: “Meu
dizer que o inconsciente está estruturado como uma linguagem não é do campo da
lingüística.” Lacan (2009. p.14)40 tampouco se mostra indiferente às particularidades do
uso do termo significante no campo linguístico e psicanalítico, inclusive, reconhecendo
que o uso que faz do termo não é exatamente aquele do campo da Linguística: “Faço
desse significante um uso que incomoda os linguistas.”

Com o objetivo de manter certa distância entre as duas disciplinas, Lacan, no Seminário
20, forja o conceito de linguisteria41 (neologismo criado mais sobre o termo “linguista”
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do que “linguística”) para se referir à linguística que é tratada no inconsciente, uma
linguística que toca a dimensão do sujeito e do gozo 42. A despeito de tal afastamento,
Lacan não deixa de testemunhar, na mesma lição, que um dia percebeu que era difícil
não entrar na Linguística, a partir do momento em que o inconsciente estava descoberto.
Mas faz uma importante objeção que justifica seu neologismo da linguisteria: nem tudo
da linguagem depende da Linguística ou do linguista. É importante ressaltar que a
crítica de Lacan é circunstrita ao seu tempo e que, evidentemente, a Linguística e o
linguista não partem do pressuposto de que tudo da linguagem depende deles. A
linguisteria, termo cunhado em uma aula dedicada ao linguista Roman Jakobson,
representa, usando uma expressão de Milner (2008)43, um “adeus à Linguística” e outro
adeus ao paradigma estruturalista por parte de Lacan. O interesse lacaniano pela
Linguística inicia-se em 1953 no Discurso de Roma, apresenta sinais de declínio a partir
da década de sessenta e parece se extinguir a partir de 1972 no Seminário 20. A
referência onde passa a ser situado o inconsciente é precisamente aquela a qual escapa à
Linguística: relação com o real e o fora de sentido encarnados no conceito de objeto a44.
É o que Lacan afirma em Radiofonia:

O inconsciente pode ser, como disse, a condição da linguística. Esta, no
entanto, não tem sobre ele a menor influência. É que ela deixa em branco o
que surte efeito nele: o objeto a, com o qual, ao mostrar que ele é o pivô do
ato psicanalítico, pensei em esclarecer qualquer outro ato. (Lacan, 2003, p.
407)45
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Ainda em Radiofonia, soa importante ater-se a essa surpreendente formulação que
aparece não apenas no fragmento supracitado do texto: o inconsciente é a condição da
linguística.

Em uma primeira leitura, pode soar paradoxal o conceito de significante ter adentrado a
Psicanálise e se solidificado de maneira tão forte na mesma, pois trata-se de um
conceito advindo de uma teoria linguística estrutural que não se ocupa da noção de
sujeito, essa indissociável da teoria psicanalítica. Considero importante ressaltar que,
embora o sujeito não seja uma questão de interesse para a Linguística Estrutural,
correntes posteriores vão se ocupar dele. O significante lacaniano também não se separa
do sujeito. O sujeito é o próprio efeito do significante, conforme enuncia sua tão
repetida fórmula que diz que o significante representa um sujeito para outro
significante, fórmula essa difundida em diversos momentos e fases de seu ensino,
dificultando fazer um apanhado preciso. O sujeito está igualmente encarnado no
significante lacaniano ao partir da própria definição saussureana de significante.

No contexto do estabelecimento da doutrina do significante, encontramos uma
fundamental afirmação de Lacan sobre o que é para ele o lugar da Psicanálise:

A psicanálise não é nem uma ‘Weltanschauung’46 nem uma filosofia que
pretende dar a chave do universo. Ela é comandada por uma visada
particular que é historicamente definida pela elaboração da noção de
sujeito. Ela coloca esta noção de maneira nova, reconduzindo o sujeito à
sua dependência significante. (Lacan, 1985, p. 78)47

Se o inconsciente, no sentido que encontramos nos primeiros textos de Freud, é tecido
de linguagem, isso é reafirmado no retorno a Freud, empreendido por Lacan na década
de cinquenta. O encontro de Lacan com a Linguística Estrutural, também na década de
46
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cinquenta, é, em si, uma resposta para questões eminentemente políticas e institucionais
existentes no campo psicanalítico. Para ele, o discurso freudiano, no âmbito da IPA,48
havia perdido sua especificidade em nome de uma prática analítica adaptativa,
pedagógica, desenvolvimentista e diluída no discurso psicológico.

De acordo com suas críticas, as primeiras gerações de analistas buscaram suturar a
hiância do inconsciente freudiano em favor de um discurso de caráter cientificista. Seu
percurso, em contrapartida, buscou refundar as bases do pensamento freudiano a partir
de contribuições da Linguística, da Filosofia, da Lógica, da Matemática e da Topologia,
rechaçando a Biologia e a Psicologia de seu campo. O inconsciente freudiano situa-se,
como observa Lacan, em um ponto em que entre a causa e o que ele afeta há sempre
claudicação e divisão subjetiva:

A bem dizer, essa dimensão do inconsciente, que eu evoco, estava esquecida,
como Freud havia previsto perfeitamente bem. O inconsciente se havia
refechado sobre sua mensagem graças aos cuidados desses ativos
ortopedeutas em que se tornaram os analistas da segunda e da terceira
geração, que se dedicam, no que psicologizando a teoria psicanalítica, a
suturar essa hiância. (Lacan, 1985, p.28)49

1.3-

Freud, Saussure e a questão do sujeito: um encontro mediado por Lacan

A efetiva aproximação entre Freud e Saussure foi promovida a partir de Lacan em seu
retorno a Freud, conforme demonstrado na seção anterior. Saussure, conhecido como o
pai da Linguística moderna, concebia a língua como um sistema dual marcado por uma
relação dicotômica e indissociável entre um significado e um significante na
constituição do signo. Saussure propunha também uma distinção entre língua e fala;
sendo a primeira o próprio aspecto estrutural da linguagem como um sistema semiótico,
48
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e a segunda, o modo particular e singular como a fala se articula em relação à língua.
Porém a fala, conceito que podemos tomar como ponto de partida para se pensar o
sujeito, mantém-se como um ponto de menor ênfase em seu ensino, pois o linguista se
interessou mais em privilegiar os aspectos formais da língua. Saussure é explícito e
claro ao dizer que o estudo da linguagem comporta duas partes, a língua e a fala, sendo
que a primeira é a sua parte essencial e a segunda a sua parte secundária.

A despeito de seu privilégio sobre a língua em detrimento da fala, é fundamental
destacar que na perspectiva de Saussure ambas são interdependentes e indissociáveis,
formando uma dicotomia semelhante a do signo linguístico que se assenta sobre o
significante (imagem acústica) e o significado (conceito). O próprio privilégio conferido
à língua aparece como um elemento paradoxal na elaboração de Saussure, pois o
linguista aponta que a língua não é apenas necessária para que a fala seja inteligível,
mas que a fala é também necessária para que a própria língua se estabeleça. Saussure
(2006, p. 27)50 privilegia a língua, mas simultaneamente coloca a fala e o uso particular
da língua em destaque, o que não deixa de ser um interessante paradoxo:
“...historicamente o fato da fala vem sempre antes. Como se imaginaria associar uma
idéia a uma imagem verbal se não se surpreendesse de início esta associação num ato
de fala?”

O estruturalismo de Saussure substitui, na ontologia clássica, a relação de equivalência
do princípio da identidade pelo princípio da oposição, o que torna a identidade um
derivado da oposição. Esse princípio da oposição é levado às últimas consequências ao
reconhecer que o elemento linguístico não é idêntico a si: a oposição o atravessa, cada
elemento está em relação de oposição distintiva a ele mesmo. Trata-se de compreender a
oposição, o relativo e negativo não apenas em relação aos outros elementos, mas em
cada elemento por si mesmo. Dessa forma, um elemento apenas existe na estrutura na
medida em que ele não é idêntico a si mesmo.
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O sujeito, como é teorizado em Lacan e nas correntes linguísticas que se ocupam da
perspectiva discursiva e enunciativa, é a própria consequência desse paradigma do
princípio da oposição. Se admitimos que todo elemento é estrutural na medida em que
não é idêntico a si mesmo, o sujeito é o termo da cadeia que suporta o não idêntico a si
de cada termo da própria cadeia. Isso justifica dizer que o sujeito é da ordem de um
devir, pois ao se concentrar o não idêntico a si de todo termo e o seu próprio não
idêntico a si, o sujeito só pode se colocar como surgimento e desaparecimento. Nas
palavras de Milner (2008)51, o sujeito opõe uma exigência à estrutura, ele imprime na
própria estrutura a marca da separação.

São considerações como essas que me permitem novamente vislumbrar vestígios da
questão sobre a subjetividade em Saussure e seu Curso de Linguística Geral, mesmo
que de forma indireta. A disjunção de um elemento em relação a si próprio pode ser
compreendida como o germe gerador da disjunção discursiva entre enunciado e
enunciação, cerne da Linguística da Enunciação. É proposto, então, uma ilustração da
disjunção presente entre enunciado e enunciação partindo de uma pequena história de
origem judia, ilustrada por Freud:

Dois judeus encontram-se em um trem numa estação da Galícia. ‘Onde
vais’?, diz um. ‘À Cracóvia’, diz o outro. ‘Que mentiroso tu és!’, exclama
então o outro., ‘Dizes que vai à Cracóvia para que eu acredite que vais a
Lemberg, mas sei muito bem que vais mesmo é à Cracóvia. Então, por que
mentir?’ (Freud, 1969, p. 136)52

Freud não deixa de observar o refinamento dessa pequena história operada pela técnica
do absurdo, além do inevitável efeito de estranheza que a mesma provoca àquele que a
lê. Como ele observa, o absurdo é aqui posto em cena através da representação pelo
oposto, sendo que, para o primeiro judeu, o segundo mente quando fala a verdade e fala
a verdade por meio da mentira. Trata-se de um chiste que, para Freud, faz uso da
51
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ambiguidade inerente à própria comunicação, existindo uma discordância essencial
entre o dizer e o dito de um sujeito, assim como entre emissor e receptor no campo
enunciativo. É um chiste que, em suas palavras, ataca a própria certeza de nosso
conhecimento, de nossas capacidades especulativas:

Estaremos certos em descrever as coisas tal qual são sem nos importarmos
em considerar a forma pela qual nosso ouvinte entenderá o que dissermos?
Ou será essa uma verdade jesuística, a verdade autêntica consistindo em
levar o interlocutor em consideração, fornecendo-lhe um quadro fiel de
nosso próprio conhecimento? (Freud, 1969, p. 136)53

Freud parece colocar então, antes da Linguística Moderna, a questão sobre o que é um
enunciado e o que é uma enunciação.

É possível, então, afirmar que as noções de discurso e sujeito já estão colocadas na
linguística estrutural de Saussure, chegando o mesmo a afirmar que é a fala que faz
evoluir a língua, e que são as impressões recebidas ao se ouvir o outro que possibilitam
a mudança dos hábitos linguísticos. A distinção entre os estudos linguísticos e
discursivos é, inclusive, o título do quarto capítulo da introdução de seu Curso de
Linguística Geral: “Lingüística da língua e lingüística da fala.”, sendo a língua a
manifestação do que há de coletivo na linguagem e a fala do que há de individual e
momentâneo na mesma. Para Saussure, pode-se chamar de Linguística cada uma dessas
duas disciplinas, sendo sua escolha o caminho da língua em detrimento da fala.

Saussure refere-se ao significante como uma imagem acústica, em si esvaziada de
sentido e sem ligação a-priori com o seu significado, que é um conceito. O significante,
ainda em sua conceituação, possui uma natureza auditiva e um caráter psíquico,
constituindo representações psíquicas para o falante. De acordo com Saussure, o
significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem
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nenhum laço natural na realidade. Trata-se de um dos princípios fundamentais do signo
enunciado por Saussure. Uma imagem acústica apenas produzirá um sentido a partir de
sua vinculação com um conceito que a retifique, no âmbito de determinado
ordenamento linguístico e social.

Em sua teoria sobre o aparelho psíquico, Freud sempre se preocupou em frisar que o
recalque não

incide sobre um afeto e sim sobre uma representação, a

Vorstellungsrepräsentanz, termo comumente traduzido por representante ideativo na
Edição Standard. Sem deturpar a base filosófica alemã que fundamenta o pensamento
freudiano, Lacan propõe traduzir o termo por représentant de la représentation, em
português, representante da representação, aproximando esses representantes da noção
de significante em Saussure, já discutido. A Vorstellungsrepräsentanz é, como afirma
Lacan no Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1985)54, um
significante. Trata-se, em Lacan, de uma apropriação do algoritmo saussurano.

Ao colocar o significante em uma posição privilegiada em relação ao significado, Lacan
ressalta que, no inconsciente, as representações têm sempre de ser tomadas como
significantes. Uma palavra em si não tem sentido algum sem um sujeito que se
responsabilize e responda por ela. O significante é algo contingente que um sujeito toma
como necessário. O significado, por sua vez, não é nada mais do que o resultado da
articulação entre dois significantes que, juntos e por efeito de retroação, produzem um
efeito de sentido que irremediavelmente se remete a outro significante. O significado e o
efeito de sentido dão-se sempre a partir de uma articulação binária entre os
significantes, esses em oposição. A esse respeito, Lacan procede a uma crítica a toda
concepção psicologizante da Psicanálise que recuse a dimensão da linguagem e do
significante:
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Na prática analítica, referir o sujeito em relação à realidade, tal como a
supomos nos constituindo, e não em relação ao significante, vem já a cair
na degradação da constituição psicológica do sujeito. (Lacan, 1985, p.
135)55

Muito se fala e se discute na literatura analítica a respeito da inversão do algoritmo
saussureano operada por Lacan. A despeito dessa afirmativa, a leitura do capítulo O
valor lingüístico do Curso de Linguística Geral nos mostra Saussure conferindo um
maior interesse sobre o significante (a imagem acústica) em detrimento do significado
(o conceito). Três passagens do Curso de Linguística Geral por mim escolhidas
permitem melhor apreender isso. Na primeira delas, diz Saussure (2006, p. 137)56: “O
que importa na palavra não é o som em si, mas as diferenças fônicas que permitem
distinguir essa palavra de todas as outras, pois são elas que levam a significação.” Na
segunda, Saussure (2006, p. 138) assim se expressa sobre o significante linguístico:
“...em sua essência, este não é de modo algum fônico; é incorpóreo, constituído, não
por sua substância material, mas unicamente pelas diferenças que separam sua imagem
acústica de todas as outras.” E, por fim, na terceira, acrescenta ainda Saussure (2006, p.
138): “Cada idioma compõe suas palavras com base num sistema de elementos sonoros
cada um dos quais forma uma unidade claramente delimitada e cujo número está
perfeitamente determinado.”

Vemos Saussure nessas passagens enfatizando as diferenças fônicas nas palavras, as
diferenças entre as imagens acústicas para a definição do significante e definindo a
língua primordialmente pelos seus elementos sonoros. Isso permite concluir que a
inversão promovida por Lacan no algortimo saussureano é bastante relativa, pois o
próprio Saussure destaca o significante em detrimento do significado ao tratar da noção
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de valor. Lacan, ao privilegiar o significante, parece estar em uma sintonia maior com o
pensamento de Saussure do que costumamos crer.

Recorro a Milner (2008)57 para precisar um pouco melhor a maneira como Lacan
compreende o termo significante, ainda que esse termo seja multifacetado em sua obra:
se compreendemos que a estrutura é um sistema, considerar um elemento isolado
somente sob o ângulo das propriedades mínimas que o fazem componente de um
sistema é, em linhas gerais, o que se chama em Lacan de significante. É o que diz ele
ao enunciar que “... a linguística introduziu na ciência seu status incontestável: com a
estrutura definida pela articulação significante como tal.” (1998, 655)58

Nesse ponto, digo que Lacan é bastante saussureano, pois parece também endossar que
o significante é um elemento mínimo que possui um caráter puramente posicional e
apenas demarca uma diferença com outro significante em uma cadeia linguística. É o
que diz Lacan (1985, p. 258)59 no Seminário 3 As Psicoses, ampliando esse princípio
estruturalista saussureano para toda a linguagem: “Coloquem direitinho na cabeça que
a linguagem é um sistema de coerência posicional.” Observações desse tipo coroam
vários momentos desse Seminário, chegando Lacan (1985, p. 66) a articular o princípio
estruturalista da oposição entre elementos com a dicotomia proposta por Saussure entre
diacronia e sincronia: “Há em primeiro lugar um conjunto sincrônico, que é a língua
enquanto sistema simultâneo de grupos de oposição estruturados, há em seguida o que
se passa diacronicamente, no tempo, e que é o discurso.”60

Ainda no prosseguimento desse Seminário, tão imbuído de questões linguísticas e
gramaticais, Lacan mostra-se partidário da crítica esboçada por Benveniste a respeito do
linguista Carl Abel, cuja teoria é incorporada por Freud no texto de 1910 sobre O
significado antitético das palavras primitivas, já objeto de minha reflexão. O
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estruturalismo saussureano é então evocado para justificar, junto a Benveniste, a
impossibilidade de haver em um sistema significante palavras que designem ao mesmo
tempo duas coisas contrárias, pois, segundo Lacan (1985, p. 128)61: “Ali onde existem
palavras, elas são forçosamente feitas por pares de oposição, elas não podem juntar em
si mesmas dois extremos.” Lacan (1985, p. 131) não se contenta em trazer esse princípio
saussureano para a sua teoria do significante e o evoca também na própria prática
analítica, pois para ele, o analista, diferentemente dos outros clínicos, sabe “... que a
fala está sempre ali, articulada ou não, presente, no estado articulado, já historicizado,
já presa na rede dos pares e das oposições simbólicas.”

Ao evocar o delírio do presidente Schreber, trazido por Freud em Observações
psicanalíticas sobre um caso de paranoia, texto de 1911, o comentário lacaniano (1985,
p. 152) converge novamente para o princípio saussureano que afirma que a língua é um
sistema de oposições e de diferenças entre seus termos. Lacan distingue dois planos
extremamente diferentes do uso da linguagem e “Essa distinção só pode ganhar para
nós sua importância na perspectiva em que admitimos o caráter radicalmente primeiro
da oposição simbólica do mais e do menos, na medida em que eles não são distinguidos
por nada mais do que a sua oposição...”. Mais a frente de seu discurso, Lacan
explicitamente articula o seu axioma do inconsciente estruturado como uma linguagem
com o significante saussureano, em uma esclarecedora passagem que considero
pertinente reproduzir:

O inconsciente é, no fundo dele, estruturado, tramado, encadeado, tecido de
linguagem. E não somente o significante desempenha ali um papel tão
grande quanto o significado, mas ele desempenha ali o papel fundamental.
O que com efeito caracteriza a linguagem é o sistema do significante como
tal. (Lacan, 1985, p. 139)62
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A despeito das semelhanças, a doutrina do significante em Lacan possui uma
fundamental distinção do significante tal como é utilizado em Saussure e na linguística
em geral, que é a emergência do sujeito na estrutura. A definição lacaniana do
significante necessariamente inclui essa emergência do sujeito, o que é sintetizado em
seu repetido axioma que diz que um significante representa um sujeito para outro
significante. O texto Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: Psicanálise e
estrutura da personalidade, redigido no ano de 1960, tem como título de sua primeira
parte: A estrutura e o sujeito. No decorrer desse texto, Lacan fundamenta a importância
de distinguir as relações do sujeito com a estrutura, concebida como estrutura do
significante. Ao comentar determinados aspectos do relatório redigido pelo psicanalista
Daniel Lagache para a revista La Psychanalyse, do qual não me ocupo nesta tese, Lacan
assim se expressa:

Portanto, quando Daniel Lagache parte da escolha que nos propõe, entre
uma estrutura como que aparente (...) e uma estrutura que ele pode
declarar distante da experiência (...), essa antinomia desconhece um modo
de estrutura que, por ser terceiro, não deve ser excluído, ou seja, os efeitos
que a combinatória pura e simples do significante determina na realidade
que se produz. Pois, é ou não o estruturalismo aquilo que nos permite
situar nossa experiência como o campo em que isso fala? Em caso
afirmativo, “a distância da experiência” da estrutura desaparece, já que
opera nela não como modelo teórico, mas como a máquina original que
nela põe em cena o sujeito. (Lacan, 1998, p. 655)63

Lacan articula assim as teorias da estrutura e do significante com a teoria do sujeito que,
como expressa Milner (2008)64, constitui, junto às duas primeiras teorias, um caroço
duro. Da mesma forma, dizer que o sujeito do inconsciente é uma contribuição
lacaniana não significa dizer que ele não esteja presente nas elaborações freudianas. O
que faltou a Freud foi precisamente conferir ao sujeito um estatuto conceitual e uma
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elaboração que encontre seu suporte na Linguística a fim de se conferir o seu valor. O
ich (eu) que se encontra disseminado em toda a obra freudiana, refere-se algumas vezes
ao eu do registro do imaginário e outras vezes ao sujeito do inconsciente.

Exemplificando, em Introdução ao narcisismo, de 1914, o ich é claramente o eu da
relação imaginária especular, fonte da teoria lacaniana sobre o Estádio do Espelho. Nos
textos da segunda tópica, como em O eu e o isso, de 1923, o ich é mergulhado no
inconsciente, o que justifica aproximá-lo do sujeito do inconsciente lacaniano. Trata-se
de uma bipartição sutil e por vezes difícil de ser percebida, pois seu texto não é autoexplicativo e o ich sofre diversas reformulações no decorrer de sua obra. Essa
fundamental distinção se perde na tradução inglesa, ao se forjar o termo ego, termo
também incorporado pela tradução brasileira da Edição Standard. Cabas (2009)65
resume a questão do sujeito freudiano, diretamente não existente na obra de Freud, com
uma frase que considero de grande pertinência: O sujeito tornou-se o referente lógico
da questão freudiana.

1.4-

O sujeito na psicanálise: um efeito de linguagem

No que concerne à questão do sujeito, há um exemplo clássico em Freud que pode ser
interpretado como uma análise da estrutura do enunciado em relação à enunciação, ou
do dito em relação ao dizer, que é o pequeno artigo de 1925 sobre a Verneinung, termo
de difícil tradução, melhor interpretado como denegação. Trata-se de um exemplo a ser
compreendido com o devido cuidado para não cair em um psicologismo: a Psicanálise
não tem e não deve fazer sentido no nível da objetividade pura. No caso em questão, um
paciente de Freud lhe relata um sonho em que há uma pessoa que ele não sabe dizer
quem é, sendo que imediatamente o comunica: “Não é minha mãe”. Freud não deixa de
observar que, entre todos os seres humanos, o seu paciente escolhe a mãe para
justamente dizer que não se trata dela. Há aí um “é minha mãe”, precedido pela posição
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que o sujeito assume frente ao próprio dito ao colocar a marca da negação. Dessa forma,
o significante “mãe” está presente no dito e, como tal, é distinto do índice negativo que
modifica a relação do sujeito com ele. A negação, como estabelece Freud, é um índice
do recalque, sendo que uma representação recalcada no inconsciente só é admitida
apresentando a marca da negação. É um enunciado que porta, para Freud (2007, p.
147)66, a seguinte enunciação: “É como se o paciente tivesse dito: ‘Com relação a essa
pessoa, de fato pensei na mãe, mas não tenho a menor vontade de deixar essa ideia
valer´”.

A discordância fundamental entre o dizer e o dito; e enunciado e enunciação é a pedra
angular da interpretação analítica e da abordagem discursiva da linguagem, não sendo
possível conceber a linguagem que se manifeste sem que o efeito de sujeito não esteja aí
desde já. Em um mesmo dito, há sempre uma disjunção entre o próprio dito e a posição
do sujeito que o enuncia, não havendo discurso que não coloque entre aspas, que não
insira uma modalização no discurso anterior. A modalização na língua é praticamente
infinita e muito sutil. O sujeito pode, então, de acordo com Miller, ser compreendido
como uma caixa vazia onde se inscrevem as variações da posição subjetiva:

Que é o sujeito? É essa caixa vazia, o lugar vazio onde se inscrevem as
modalizações, que encarna o lugar da sua própria ignorância, e também o
fato de que a modalidade fundamental que deve surgir, através de todas as
variações, é a seguinte: “eu (o paciente) não sei o que digo.” E, nesse
sentido, o lugar da enunciação é o próprio lugar do inconsciente. (Miller,
1997, p. 247)67

A modalização inerente ao discurso propicia que um sujeito coloque entre parênteses
aquilo que ele mesmo diz, encarnando o lugar da própria ignorância do sujeito, da
incerteza frente ao que enuncia. Eis o sentido da associação livre proposta por Freud,
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conhecida como a regra de ouro para o tratamento analítico: fazer existir no lugar da
enunciação o próprio lugar do inconsciente. Em outros termos, fazer coincidir o sujeito
da enunciação com o sujeito do inconsciente.

Em uma análise, logo, há uma prevalência da enunciação em detrimento do enunciado e
do dizer em detrimento do dito. A interpretação analítica visa a disjunção entre
enunciado e enunciação, propiciando que o sujeito se depare com o que ele mesmo
produziu. No próprio momento da interpretação, o analista, que não ocupa lugar de
sujeito, como ilustra o discurso do analista 68, fala de um lugar em que sua enunciação
prima sobre o enunciado. Esta, então, visa não o esclarecimento de um sentido, mas
colocar a dimensão do equívoco. Miller69 evoca uma bela frase de Lacan, proferida em
Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines, conferência de 1976
inédita no Brasil, que resume esse posicionamento: “A interpretação não deve ser
teórica, sugestiva, ou seja, imperativa. Ela não é feita para ser compreendida; ela é
feita para produzir ondas.”

É possível esquematicamente ilustrar a oposição entre enunciado e enunciação a partir
do chamado Esquema L, que encerra a primeira teorização de Lacan sobre o lugar do
analista. Trata-se de uma teorização que foi sofrendo progressiva mudança em seu
ensino, mas que é bastante válida. Tem-se um eixo imaginário, lugar da relação do Eu
(imaginário) com seu semelhante (o pequeno outro), no caso, a pessoa do analista (eixo
a-a´). Paralelamente, há um eixo simbólico que representa o inconsciente, onde o
processo analítico se desenrola, no qual o analista ocupa o lugar do Outro (A) e
interpreta o analisante em seu lugar de sujeito (S). O eixo A-S é o próprio eixo da
enunciação inconsciente, que rompe o eixo imaginário e vai além ou aquém do
enunciado, que é sempre imaginário. O lugar ocupado pelo analista manifesta uma
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subtração a essa relação imaginária, devendo o mesmo desaparecer enquanto eu (moi),
operando no lugar de grande Outro.

S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a´

a _____________________________ A

A primazia do eixo do simbólico para Lacan, também chamado de eixo da enunciação
inconsciente, ratifica a importância por ele conferida à linguagem para o campo
psicanalítico, questão por ele detalhadamente desenvolvida em seu texto de 1953,
Função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise. Observo, mais uma vez,
que a própria Psicanálise faz empréstimo de conceitos como de sujeito, enunciado e
enunciação, o que a coloca em uma posição de contato com os estudos linguísticos e as
teorias discursivas.

Dessa maneira, o que opera em uma análise pode ser comparado com o que opera na
Linguística do Discurso: o próprio mal entendido em detrimento do saber e da
compreensão do ser falante sobre o que ele mesmo produz. O Esquema L, ao
esquematizar a situação analítica, ilustra essa diferença fundamental ao demonstrar que
as trocas simbólicas entre os parceiros do discurso não devem operar no registro do
imaginário, da relação dual onde reinam as identificações imaginárias, mas sim a partir
do apoio na cadeia de significantes do analisando.

A orientação lacaniana, mais além de refundar a Psicanálise sobre a ótica do
pensamento linguístico, recupera a idéia freudiana de texto da palavra do analisando
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que sustenta a prática analítica. Se o analista, por seu lado, possui o poder do
questionamento da palavra do analisante, ele é apenas o agente da interpretação. É o
analisando que a elabora. A disjunção entre enunciado e enunciação, por fim, faz-se
fundamental tanto para o discurso do analista quanto para o analista do discurso. Em
ambos os casos, é imprescindível distinguir sempre, não apenas o enunciado da
enunciação, mas, paralelamente, o dito do dizer.

1.5-

Lacan e o Estruturalismo: uma posição atípica

Conforme tenho demonstrado, Lacan foi um pensador influenciado pelo Estruturalismo
ao longo de todo seu primeiro ensino, procurando, no campo da Linguística Estrutural,
as ferramentas para operar sua teoria. Esse primeiro ensino, em linhas gerais,
corresponde aos seus nove primeiros seminários, sendo que a elaboração da noção de
objeto a, presente no Seminário 10 A Angústia, de 1963, representa uma importante
ruptura. Os noves primeiros seminários de Lacan constituem os conhecidos “seminários
de leitura” de textos freudianos, à luz do estruturalismo linguístico em voga nos anos
cinquenta. O seminário 10 A Angústia representa o seu último Seminário de leitura,
inaugurando outro momento de seu ensino. Ainda detendo-me na questão sobre a
divisão da obra de Lacan entre um primeiro ensino e o um segundo ensino, tal
bipartição encontra divergências. A orientação mais contemporânea de Jacques-Allain
Miller adota a expressão último Lacan ou ultimíssimo Lacan para se referir a esse
segundo ensino que, para ele, inicia-se com o Seminário 19 ... ou pior, do biênio de
1972-73. Em contrapartida, Jacques-Claude Milner, em A Obra Clara, adota as
expressões primeiro classicismo lacaniano e segundo classicismo lacaniano o qual,
para ele, inicia-se mais tardiamente no Seminário 20 Mais, ainda, de 1973. Nesta tese,
assumo a reviravolta conceitual apresentada no Seminário 10 (o objeto a) e institucional
(a excomunhão de Lacan da IPA) após o mesmo seminário como pontos de divisão em
seu ensino.

Retomando as análises, ainda que seu décimo Seminário seja um Seminário de leitura, o
último, centrado no texto freudiano de 1925, Inibição, Sintoma e Angústia, o conceito
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de objeto a introduz uma grande novidade no campo psicanalítico, sendo ele uma
invenção eminentemente lacaniana no âmbito das teorias da relação de objeto vigentes
em Psicanálise. A ênfase lacaniana para a estrutura da linguagem no inconsciente, mais
própria de seu primeiro ensino, foi importante para resgatar a obra de Freud de uma
degradação sofrida pelos pós-freudianos, objeto de discussão já empreendida. Santiago
(1995)70 aponta que o encontro com o Estruturalismo retirou do inconsciente freudiano
o seu caráter de substância, tendo sido anteriormente interpretado de maneira superficial
como uma “caixa de Pandora”, um objeto obscuro que esconde segredos em sua
profundeza.

A Linguística Estrutural permitiu recuperar a rica simbologia, presente no inconsciente
freudiano, ao partir de um ponto de vista não substancial, mas diferencial. Na língua,
conforme já estipulado, há apenas diferenças, tudo é marcado por um sistema de
oposições entre signos, representações, palavras, etc. Santiago (1995) aponta como o
anti-substancialismo linguístico é uma aquisição fundamental para a pesquisa
psicanalítica contemporânea. O Estruturalismo possibilitou desvanecer o caráter
misterioso do inconsciente, retirando do mesmo a idéia de ser algo abissal, profundo e
oculto, características consideradas como imanentes. O popular termo subconsciente,
rejeitado pelo próprio Freud, denuncia essas concepções. A partir do momento em que
se conceitua que o inconsciente é estruturado como uma linguagem permite-se trazer a
tona o seu aspecto material. A complexidade do inconsciente encontra-se nas regras de
combinação do seu material linguístico, sem precisar relegá-lo ao pressuposto da
profundidade.

Algumas das leis da linguagem que operam no inconsciente são, como já discuti,
depreendidas de considerações freudianas tecidas em A Interpretação de Sonhos, de
1900. O sonho, para Freud, ao ser compreendido como uma formação do inconsciente, é
regido por duas leis fundamentais que são a condensação e o deslocamento. Define-se
por condensação, de maneira breve, a capacidade de uma representação substituir-se por
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outra, seguindo um critério de semelhança. O deslocamento, por sua vez, é a própria
capacidade de uma representação associar-se a outra por um deslizamento consecutivo
marcado pelo critério de contiguidade. Lacan, ao conceituar à sua maneira o
inconsciente como regido por leis da linguagem, retoma essas duas leis propostas por
Freud, denominando-as, a partir de sua leitura de Jakobson, respectivamente, de
metáfora e metonímia. A metáfora é uma substituição significante e a metonímia um
deslocamento próprio da cadeia significante em que um significante se remete ao outro.
As leis da linguagem sobre as quais operam o inconsciente são aquelas que governam a
linguagem como estrutura: só há relação de significantes em uma cadeia estruturada. As
relações de metáfora e metonímia apenas podem ser definidas em uma cadeia de
significantes, assim como a cadeia significante é um conjunto sobre o qual podemos
definir as relações de metáfora e de metonímia. Uma teoria geral da cadeia é uma teoria
da metáfora e da metonímia assim como reciprocamente uma teoria da metáfora e da
metonímia é uma teoria da cadeia.

Dessa forma, não é propriamente por ser uma língua ou uma linguagem que o
inconsciente conhece a metáfora e a metonímia, mas pelo próprio fato de ser
estruturado: em uma linguagem, há apenas propriedades de estrutura. Novamente
criticando os pós-freudianos, Lacan (1998. p. 656)71 diz: “Como nos surpreendermos,
portanto, ante o fato de o critério genético haver resultado em fracasso na verificação
das tópicas freudianas, na medida mesma em que os sistemas delas são estruturais?” A
associação livre, conforme proposta por Freud como a regra de ouro para a análise,
coloca em cena o inconsciente estruturado como uma linguagem, permitindo o
deslizamento dos significantes e a articulação com a subjetividade do falante.

A passagem de Lacan pelo Estruturalismo, a despeito de sua inegável importância para
resgatar a essência da doutrina freudiana, cobrou o seu preço. Como nos lembra
Santiago (1995)72, grande parte dos seguidores de Lacan reduziu a sua obra à doutrina
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do significante, dando ênfase exclusiva ao inconsciente estruturado como uma
linguagem, ao trabalho da metáfora e da metonímia, eclipsando a contribuição mais
inovadora de seu encontro com o texto de Freud que é o objeto a. Trata-se de um gesto
reducionista por parte dos seguidores de Lacan que desconhecem o que há de mais
fundamental em seu ensino, ou seja, a distinção entre a vertente do significante (da
linguagem e da representação) e do objeto (do gozo e da pulsão de morte). Em outros
termos, a distinção entre os registros do simbólico e do real. O objeto a, esse elemento
residual à capacidade de simbolização da linguagem, refunda o ensino lacaniano e
recoloca um novo problema para as relações entre Linguística, Discurso e Psicanálise.
Miller toca nessa questão de forma bastante precisa ao criticar e demonstrar um
equívoco muito comum entre lacanianos de algumas décadas atrás, de se tomar como
princípio de interpretação do ensino de Lacan o seu texto de 1957 de fundamentos
saussureanos sobre A instância da letra no inconsciente e a razão desde Freud:

Minha idéia era enfatizar que é um erro supor – como se costumava fazer –
que o ensino de Lacan se deduz da proposição a qual tudo é significante. Em
Lacan nem tudo é significante. (...) O que Lacan denominou, por outro lado,
seu descobrimento em psicanálise, é o objeto a – e seu estatuto exige partir
disso, ou seja, de que no campo da experiência psicanalítica nem tudo é
significante. Mesmo que aí tudo seja estrutura, o que nos obriga a distinguila do significante. (...) Com a instância da letra no inconsciente, sem ir mais
longe, diria que as pessoas ficaram surdas a toda uma parte do ensino de
Lacan. (Miller, 1987, p. 94, 95)73

O inconsciente estruturado como uma linguagem é um ponto de partida de Lacan e de
seu encontro com o texto de Freud, mas não é o ponto de chegada, não é o ponto da
verdadeira subversão operada por ele no campo da Psicanálise. Da mesma forma que
não é o ponto mais crucial para se pensar as relações entre psicanálise, discurso e
linguagem, como a princípio possa parecer. Metáfora e metonímia constituem um ponto
fundamental de seu ensino, um ponto de rico debate com as teorias da linguagem e do
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discurso, mas não se trata de uma chave de leitura única. Incorporar a esse debate a
noção de objeto a, e conceitos lacanianos mais tardios como a lalangue74 e a
linguisteria, é um desafio a ser proposto. Miller (1987)75 estabelece aí uma comparação
entre duas deturpações na esfera analítica: da mesma forma que os pós-freudianos da
Ego Psychology76 reduziram a interpretação de toda a obra de Freud a partir de uma
leitura do texto de 1923, O eu e o isso, que deu início a toda uma prática adaptativa e
normativa do sujeito; os seguidores de Lacan degradaram seu ensino ao tomar com
princípio de interpretação do mesmo o texto sobre A instância da letra. O objeto a é
uma resposta de Lacan diante da problemática questão sobre o término de uma análise,
ele é uma proposição para se pensar a análise como finita. As preocupações lacanianas,
consequentemente, não se restringem a uma abordagem teórica do sujeito e do
inconsciente, elas têm implicações eminentemente clínicas, precisam responder sobre as
questões colocadas sobre a prática psicanalítica como uma prática discursiva.

Na vertente da interpretação e da produção de sentido, a análise é infinita: um
significante sempre se remete a um significado que por sua vez se faz significante para
outro significado, pois não há um significante último que possa fazer do Outro um
campo fechado e completo. A interpretação simbólica desliza metonimicamente e
infinitamente na cadeia significante. Dessa forma, a incompletude do simbólico mostrase insuficiente como resposta para a conclusão da cura analítica. O analista, a partir de
sua própria experiência de análise, está confrontado com a finitude da experiência
analítica. Apesar de a incompletude do simbólico ser um elemento de estrutura
impossível de ser eliminado, um final para uma análise precisa ser proposto. Lacan
propõe, a partir do objeto a, uma rigorosa resposta a esse difícil problema deixado em
aberto pelo próprio Freud.
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O objeto a, por ser irredutível ao significante, às leis da linguagem, à simbolização, e
por não responder à estrutura de mensagem (metáfora e metonímia) das formações do
inconsciente, interrompe esse deslocamento infinito da cadeia e opera como um ponto
de basta. Ele é, em suma, um resto, um elemento heterogêneo ao discurso que não entra
no circuito das trocas simbólicas. A partir do exposto, torna-se mais claro porque é
impróprio considerar que toda a experiência de análise se extrai do campo do
inconsciente estruturado como uma linguagem. A psicanálise, a fim de manter sua
especificidade que a separa da Psicologia, deve tratar o real do gozo, encarnado no
objeto a, que está fora do registro da interpretação e da produção de sentido. Isso se
aplica igualmente à linguagem como um todo, sendo que a mesma não pode ser
reduzida a um aparato simbólico que produz sentido indefinidamente e que possui como
função exclusiva a comunicação entre os falantes.

Dessa forma, a própria noção de discurso engloba a sua insuficiência. Todo esse debate
esclarece porque a influência de Saussure na Psicanálise é aparentemente parcial,
tornando mais compreensível entender as razões pelas quais o estruturalismo linguístico
na teoria psicanalítica foi superado pela Lógica, pela Matemática e pela Topologia.
Quanto mais próximo se está do real da língua e do real do inconsciente, quanto mais se
considera uma definição de sujeito que inclua esse real e que não seja apenas efeito de
linguagem, menos decisivo parece se tornar o diálogo com o Curso de Linguística
Geral de 1916.

De toda forma, mesmo quando Lacan pareça se desancorar da Linguística saussureana
no Seminário 20 Mais ainda, o termo significante permanece presente e sendo utilizado
em seus seguintes e últimos seminários, ainda que com um sentido radicalmente novo.
Isso permite questionar até que ponto essa influência saussureana na psicanálise
lacaniana é de fato parcial como somos frequentemente levados a pensar. Saussure é
constantemente recuperado por Lacan: no primeiro ensino com a inversão do algoritmo
e a primazia do significante em detrimento do significado; em seu último ensino com a
determinação do significante como um semblante diante do real e não mais como um
elemento estrutural da linguagem. Em sua aula dedicada a Roman Jakobson, Lacan
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(1985, p. 36)77 assim subverte sua própria doutrina do sujeito do significante ao
enunciar: “O significante é a causa do gozo. (...) Irei agora direto à causa final, final
em todos os sentidos do termo. Nisto que ele é termo, o significante é aquilo que faz alto
ao gozo.” Saussure parece então ser constantemente relido e subvertido por Lacan, mas
nunca de fato abandonado. Não importa qual momento da obra de Lacan a que um texto
psicanalítico se refira: o termo significante invariavelmente está presente.

A posição lacaniana no âmbito do Estruturalismo, dessa forma, encerra um paradoxo
que o coloca em um lugar atípico, ao manter os conceitos de estrutura e de sujeito,
aparentemente inconciliáveis. Se o estruturalismo linguístico abre seu campo pela
exclusão preliminar de toda relação do sujeito com a sua palavra, o estruturalismo
psicanalítico trata de uma subjetividade não eliminável, pois seus objetos são as
experiências do falante. Duas funções, segundo Miller (1996, p.11)78, fundamentam e
qualificam o estruturalismo psicanalítico: “...a estruturação, ou ação da estrutura, e a
subjetividade, sujeitada.” Pinto (1995)79 chega mesmo a questionar se Lacan não teria
sido um antiestruturalista, já que, em um período final de seu ensino, chegou a dizer que
o Outro não existe. O próprio Lacan (2009, p. 14)80 chega a ironizar aqueles que tendem
a interpretar seu ensino sobre a égide plena do Estruturalismo: “O significante, há quem
acredite que ele é essa coisinha boa que foi domesticada pelo estruturalismo, que é o
Outro como Outro, ora a bateria significante, ora tudo que eu explico.”

O Estruturalismo, conforme exposto, é um movimento que, no campo da Linguística,
não volta para o lugar do sujeito, mas se ocupa da linguagem em seus aspectos formais
e gramaticais. Ao se referir ao algoritmo saussureano como um paradigma da noção de
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estrutura, Garcia (1995)81 aponta o Estruturalismo como um “tapa buraco” para aquilo
que falha no campo da linguagem e do discurso: o sujeito. O algoritmo é feito para dar
soluções, para funcionar de maneira harmônica. Ele parte da univocidade enquanto o
sujeito é sempre uma contingência. No que concerne à relação de um sujeito com outro
sujeito, ou de um sujeito com um objeto, a falta ou a falha inscrita nessa relação é
impossível de ser suturada, conforme já explicitado na introdução desta tese. Apenas
uma formação imaginária pode, momentaneamente, suturar essa falha, sendo que a
mesma é, inevitavelmente, reencontrada e reincidente na estrutura do discurso.

O Estruturalismo, dessa forma, é um movimento que não se ocupou daquilo que na
linguagem se apresenta como ruptura e desarmonia. De acordo com Garcia (s/d, p. 189):
“ O algoritmo era eficaz, seu sucesso foi grande; porém, com tantos exemplos de
polissemia, criatividade na língua, delizamento semântico, algo ficava de fora.” O que
ficava de fora é, dentre outras questões, o sujeito e os efeitos de real que permeiam todo
e qualquer sistema linguístico. Ao propor uma articulação possível entre o sujeito e a
noção de estrutura, Miller (1996)82 sugere que o Estruturalismo deve ser compreendido
como apenas um momento em direção a uma leitura que busca a falta específica e não
eliminável que suporta a função estruturante, e propõe assim uma leitura transgressiva
que atravessa o campo do enunciado em direção ao campo da enunciação. O Seminário
16 De um Outro ao outro, do biênio de 1968-69, é um longo percurso em que Lacan
examina e busca demonstrar a inconsistência do Outro da linguagem. Da própria
inconsistência do Outro da linguagem, Lacan deduz a consistência do objeto a como
resíduo irredutível:

Portanto, não fiz uso estrito da letra quando disse que o lugar do Outro se
simbolizava pela letra A. Por outro lado, eu o marquei duplicando-o com
esse S que aqui quer dizer significante, significante do A no que ele é
barrado – S(A). Com isto ajuntei uma dimensão no lugar de A, mostrando
81
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que, como lugar, ele não se agüenta, que ali há uma falha, um furo, uma
perda. O objeto a vem funcionar em relação a essa perda. Aí está algo de
completamente essencial à função da lingaugem. (Lacan, 1985, p. 41)83

Se a estrutura é uma redução a suportes elementares, é uma máquina que pretende
funcionar, ela só conta com que é simbolizado. Os efeitos de sujeito, que se prestam ao
real que escapa ao simbólico, para essa máquina, não existem. Para Lacan, por sua vez,
como já anteriormente apontei, há algo na estrutura da linguagem e no lugar do Outro
que é irredutível e impossível de ser integrado ao campo do significante. Trata-se do
objeto a e da dimensão de linguagem que ele denominou lalangue. É pela via do objeto
a que a noção de Estrutura foi progressivamente se esgotando no ensino de Lacan.

1.6-

Lacan contra os pós-freudianos: a questão da linguagem

A preocupação lacaniana em resgatar o caráter fundador da linguagem na constituição
do sujeito pode ser encontrada, de maneira satisfatoriamente sintética e ilustrativa, na
lição Da imagem ao significante no prazer e na realidade, pertencente ao seminário 5,
As Formações do Inconsciente (1999)84. Nessa lição, Lacan parte de uma pergunta
sobre a problemática do simbólico e do simbolismo no meio analítico de seu tempo e de
como tal problemática aparece no que diz respeito à constituição do eu. Tal crítica recai,
mais especificamente, sobre a Escola Inglesa de Melanie Klein e em sua ênfase no
imaginário da relação mãe-bebê em detrimento do complexo sistema simbólico que está
em jogo no ser falante, ponto de partida da descoberta freudiana.

Para os primeiros pós-freudianos da Escola Inglesa, a relação de um recém nascido com
o mundo externo é marcada por uma possibilidade de repetição alucinatória, em outros
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termos, imaginária, de uma experiência de satisfação primordial, sendo o seu modelo a
primeira amamentação. Quando o objeto falta, essa satisfação pode ser suprida no plano
alucinatório, ao ativar os traços mnêmicos dessa primeira experiência de satisfação do
desejo. De acordo com essa abordagem, o sujeito adulto seria aquele que buscaria
encontrar na realidade um objeto que proporcionaria uma satisfação correspondente, em
maior ou menor grau, a essa primeira experiência.

A esse respeito, Lacan coloca uma questão: se os processos psíquicos criam uma
satisfação para eles próprios, por que as pessoas não se satisfazem? A resposta é
elaborada a partir daquilo mesmo que marca a diferença fundamental entre o mundo
humano e o mundo animal: a linguagem como um sistema simbólico. A existência da
linguagem por si só coloca um problema para uma concepção essencialmente
imaginária da relação do sujeito com o mundo externo, pois o significante deturpa e
desarmoniza tal relação. Para Lacan, não há uma necessidade pura no ser falante, pois a
incidência da cadeia significante marca a transformação da necessidade em demanda,
sendo o desejo a sua manifestação. A cadeia significante, que se manifesta inicialmente
sobre a forma do Outro, coloca as suas exigências e barreiras desde a mais primordial
relação da criança com a mãe, tornando impossível situar essa relação no plano
estritamente imaginário. O suposto objeto de satisfação só pode ser concebido como
uma ausência de objeto, ao se considerar a lógica do significante. Lacan vai mais além,
e afirma que esse objeto não apenas é um significante, mas apresenta um elemento de
signo:

Um signo não se caracteriza unicamente pela sua relação com a imagem,
na teoria dos instintos. (...) Ele se situa numa certa relação com outros
significantes (...) Ele se situa num conjunto já organizado como
significante, já estruturado na relação simbólica, na medida em que
aparece na conjunção de um jogo da presença com a ausência, da ausência
com a presença – um jogo, por sua vez, comumente ligado a uma
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articulação vocal em que já aparecem elementos discretos, que são
significantes. (Lacan, 1999, p. 228)85

Sem entrar aqui no mérito das aproximações e divergências do termo significante em
Linguística e na Psicanálise lacaniana, o parágrafo acima atesta a importância
fundamental da linguagem e do pensamento linguístico para a apreensão da noção de
sujeito no campo psicanalítico. O significante, ou em outros termos, a linguagem como
um sistema simbólico, é, ainda seguindo o raciocínio lacaniano da década de cinquenta,
uma realidade originária para o ser humano. Na vertente lacaniana, se falamos de
linguagem e psicanálise, estamos no campo que o próprio Lacan denominou de
simbólico. A citação a seguir demonstra um Lacan eminentemente preocupado e voltado
para questões que, a princípio, são preocupações relativas ao universo do linguista:

Existe linguagem, há fala no mundo e, por causa disso, há toda uma série
de coisas, de objetos, que são significados, e que de modo algum o seriam
se não existisse significante no mundo. (1999, p. 230)86

A inserção do ser falante na realidade, seja essa realidade qual for, jamais é dada de
maneira direta e imediata; ela é sempre e necessariamente mediada pela linguagem que
antecede a própria existência do sujeito. Isso faz o processo de simbolização ser algo
extremamente arcaico e já estar presente na mais primordial relação de um bebê com
sua mãe, muito antes da aprendizagem formal da linguagem ser apreendida pelo sujeito.
Considero pertinente apontar aqui outra citação onde Lacan coloca em confluência a
constituição do sujeito e fundamentos linguísticos:

...a partir do momento em que a criança começa simplesmente a opor dois
fonemas, eles já são dois vocábulos. E, posto que existem dois, aquele que
85
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os pronuncia e aquele a quem são dirigidos, isto é, o objeto mãe, já existem
aí quatro elementos, o que é suficiente para conter em si virtualmente toda
a combinatória da qual irá surgir a organização do significante. (Lacan,
1999, p. 231)

A problemática da simbolização, questão inaugural da lição de Lacan, que proponho
comentar aqui, recebe novos contornos ao se partir da doutrina do significante como
fundadora da realidade humana, questão já aqui discutida. A dimensão do símbolo é
indispensável para que a criança possa se subjetivar, situar sua posição diante do mundo
e de outros sujeitos. Como consequência, a dialética fechada da relação mãe-criança, de
acordo com o concebido pelos pós-freudianos, como, por exemplo, em Melanie Klein,
encontra-se quebrada de origem.

O sujeito, como venho demonstrando, é intimamente dependente da linguagem nas
teorizações de Lacan. Por essa razão, a própria criança assume o papel de série de
significantes o que corresponde a dizer, nas palavras de Lacan, assumir o papel de
hieróglifos, tipos, formas e representações que pontuam a realidade com certos
referenciais, para fazer dela uma realidade recheada de significantes. Dessa forma, o
conceito lacaniano de objeto possui uma elaboração bastante distinta do objeto imediato
da realidade defendido pelos pós-freudianos. O objeto lacaniano, por ser marcado pelo
significante, não pode ser situado na vertente puramente imaginária. O caráter
imaginário do objeto é um puro engodo, pois, pelo fato de existir linguagem, esse
mesmo objeto não exerce para o sujeito humano uma função de imagem, como o objeto
sexual o faz para os animais. Ele exerce sua função como significante, preso a uma
cadeia de significantes que é o próprio lugar do Outro da linguagem. Ele é também o
objeto da demanda que põe em movimento o desejo como uma pura falta que se desloca
de demanda em demanda, sendo definido por Lacan, a partir de sua leitura de Jakobson,
de objeto metonímico.
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A significação desliza e se furta de significante em significante, o que faz desse objeto
ser errante e inapreensível, daí o seu nome de objeto metonímico. Isso possibilita uma
resposta paradoxalmente simples e extremamente complexa para a questão inicial de
Lacan; as pessoas não se satisfazem pelo simples fato de serem falantes. Para o ser
falante, nenhuma satisfação é adequada e seu objeto é inapreensível. No entando, é
importante ressaltar que o objeto metonímico é uma elaboração distinta do objeto a,
construído no Seminário10, A Angústia, do biênio 1962-63. Se o objeto metonímico é
articulado ao significante e ao registro do simbólico, o objeto a, como já afirmei, é um
próprio resíduo irredutível a toda e qualquer simbolização.

Toda essa exposição, confrontando o ensino de Lacan com a orientação psicanalítica
praticada pela IPA, é ilustrativa para demonstrar a maneira como o encontro lacaniano
com a Linguística Estrutural foi fundamental para recuperar as bases fundadoras do
pensamento freudiano, severamente deturpadas pelo já citado psicologismo praticado
pelos pós-freudianos. Esse psicologismo, por sua vez, é uma resposta ao cientificismo,
ao pragmatismo e ao discurso da eficácia característicos do mundo pós-1945, cujos
valores haviam sido solapados pela realidade da Segunda Guerra. Esse “não querer
saber” sobre o mal-estar e sobre o que há de mais distópico no humano é uma defesa
esperada para quem viveu os horrores da guerra.

No meu ponto de vista, essa breve localização histórica é bastante importante para evitar
o simplismo de se culpar e condenar essa geração de analistas por haver diluído o que
há de verdadeiramente subversivo na doutrina freudiana e transformá-la em uma
psicologia adaptativa. O encontro com a Linguística Estrutural possibilitou a Lacan
recuperar a pedra de toque perdida do freudismo e, ao final de Função e campo da fala
e da linguagem em psicanálise, Lacan nos fornece outro sólido ponto de apoio para se
demonstrar a intrínseca articulação existente entre a teoria e prática analítica com a
linguagem e a instância do discurso:
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A experiência psicanalítica descobriu no homem o imperativo do verbo e a
lei que o formou à sua imagem. Ela maneja a função poética da linguagem
para dar ao desejo dele sua mediação simbólica. Que ela os faça
compreender, enfim, que é no dom da fala que reside toda a realidade de
seus efeitos; pois foi através desse dom que toda realidade chegou ao
homem, e é por seu ato contínuo que ele a mantém. (Lacan, 1998, p. 323)87

A despeito da fundamental importância epistemológica e política que a Linguística
Estrutural cumpriu no retorno a Freud, empreendido por Lacan, considero importante
brevemente comentar que o entusiasmo lacaniano com o estruturalismo linguístico teve
como consequência um eclipse da pulsão, termo cunhado por Miller (2005)88. Os
seminários e textos mais recentes de Miller demonstram de que maneira, no primeiro
ensino de Lacan, a linguística estrutural promoveu uma significantização do gozo,
deixando em segundo plano o real e o conceito freudiano central que traduz a dimensão
corporal e não-semântica de satisfação de um sintoma, que é a pulsão. Foram
necessários dez anos para que a dimensão do corpo e do sintoma como gozo (e não
como sentido) na experiência analítica fossem valorizados por Lacan. É esse o momento
que se inicia no Seminário 10 A Angústia, do biênio de 1962-63.

1.7-

Lacan e os linguistas

Proponho finalizar este capítulo analisando as afirmações feitas por Lacan na terceira
lição de seu Seminário 18 De um discurso que não fosse semblante, de 1971. Nessa
lição, Lacan se posiciona frente às críticas que os próprios linguistas faziam da sua
utilização da Linguística saussureana. Trata-se de uma lição paradigmática para ilustrar
as relações entre a Linguística e a Psicanálise e, também, entre os linguistas e os

87

LACAN, J. (1953) Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1998.
88

MILLER, J.A. (19-95) 9Os paradoxos da pulsão de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

62

psicanalistas. Nessa lição, Lacan (2009, p. 39)89 lança uma importante pergunta à
platéia: Será que se é estruturalista ou não, quando se é linguista? Com essa
interrogação, Lacan se defende da crítica dos linguistas a respeito do emprego da
Linguística que articulava em seu ensino. De acordo com eles, Lacan opera, no campo
psicanalítico, um uso metafórico da Linguística. Esses linguistas estruturalistas,
segundo o próprio Lacan, pretendiam reservar-se o privilégio de falar da linguagem. É
ao questionar esse suposto privilégio reivindicado pelos linguistas que Lacan justifica a
importância da linguagem para o edifício teórico da Psicanálise, ao articulá-la com o
campo do inconsciente. O que define o conceito de inconsciente é o fato de que um
sujeito possa dizer o que quiser, de que posição for, mas não saberá o que diz. O “sei o
que eu digo”, como atesta Lacan, é o que não posso dizer. E essa relação entre o dizer, o
inconsciente e a linguagem é procurada por Lacan no próprio Freud:

Mesmo que eu não saiba o que digo – só sei que não o sei, e não sou o
primeiro a dizer algo nessas condições, isso já foi ouvido – digo que a causa
disso só deve ser buscada na própria linguagem. O que eu acrescento a
Freud – ainda que isso esteja em Freud, patente, pois o que quer que ele
demonstre do inconsciente nunca é senão material de linguagem-, o que
acrescento é isso: que o inconsciente seja estruturado como uma linguagem.
Qual? Pois bem, justamente, procurem-na. (Lacan, 2009. p. 42)90

O fragmento acima antecipa algo que Lacan dirá com todas as letras no prosseguimento
de sua lição: em Psicanálise, podemos dispensar a Linguística como uma ciência (sem
entrar aqui no mérito da polêmica que essa assertiva encerra), mas jamais podemos
dispensar as indagações sobre a linguagem. Lacan, nesse momento de seu ensino no
início da década de setenta, já desvinculado da Linguística Estrutural, valoriza a
linguagem em detrimento da Linguística até com certo desprezo e rispidez:
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Consegui fazer os ignorantes se interessarem por algo a mais, o que não era
o meu objetivo, porque, para a linguística, devo dizer-lhes, estou pouco me
lixando. O que me interessa diretamente é a linguagem, porque penso que é
com ela que lido quando tenho que fazer uma psicanálise. (Lacan, 2009.
p.43)91,

O que soa fundamental nessa distinção é ter em mente que, para o pensamento
lacaniano da década de setenta, na Psicanálise podemos até dispensar a Linguística
Estrutural, porém a linguagem está intrinsicamente solidificada na própria prática
analítica. O que importa ao inconsciente não é propriamente a ciência linguística e sim a
linguagem. Isso significa que, nas palavras de Lacan, além de a linguagem não poder
ser dispensada, não pode ser um privilégio dos linguistas discursar e produzir saber a
partir dela. Considero importante salientar que as críticas de Lacan estão circunscritas
em um momento histórico. A Linguística para qual ele estava “se lixando” é a
Linguística Estrutural em voga em seu tempo, assim como sabemos que é um equívoco
generalizar que os linguistas reivindicam um privilégio sobre o fenômeno da linguagem.
Lacan dialogava, no momento desse embate, com linguistas e correntes linguísticas do
início da década de setenta. Logo, não podemos desprezar e desconhecer todo o
posterior desenvolvimento da Linguística ao reler este fragmento do Seminário 18.

Encontra-se, assim, um ponto de contato com o Lacan do Seminário 20 Mais, ainda
(1985)92, que profere que seu dizer de que o inconsciente é estruturado como uma
linguagem não é do campo da Linguística, mas sim da linguisteria. No decorrer de sua
lição, Lacan justifica o uso metafórico da Linguística ao dizer que o inconsciente não
pode conformar-se à pesquisa linguística que é, em suas palavras, insustentável. Dizer
que a Linguística é insustentável não significa que não se deve fazer uma aposta sobre
ela, assim como sobre a própria Psicanálise que, nas conhecidas palavras de Freud, é
uma profissão impossível e, por que não dizer, insustentável. A Linguística e a
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Psicanálise assim podem convergir em um ponto: ambas são metáforas que se fabricam
e são feitas para não funcionar.

No capítulo que se segue, analiso as relações travadas entre Lacan e Benveniste nesse
período estruturalista dos anos cinquenta, solidificando uma interface entre Psicanálise,
enunciação e discurso.
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CAPÍTULO 2- BENVENISTE E SUAS RELAÇÕES COM A PSICANÁLISE

2.1- Benveniste: uma perspectiva histórica e textual

Émile Benveniste (1902-1976) é reconhecido como o principal representante da
Linguística da Enunciação e da corrente que se tornou conhecida como teorias da
enunciação. Foi um linguista comparatista, saussureano e um importante especialista
em indo-europeu. Judeu nascido em Alep, Síria, dedicou-se aos estudos iranianos, da
gramática comparada das línguas européias e à linguística em geral. Especialista em
indo-europeu, o maior indo-europeísta do século vinte ao lado de Jerzy Kurylowicz,
comparatista de inúmeras línguas antigas e modernas, Benveniste é, sobretudo,
reconhecido e valorizado por reintroduzir no campo da Linguística o sujeito, até então
recalcado, através de sua abordagem enunciativa. Dosse (1993) 93 se vale de um
testemunho de Ducrot que declara que Benveniste é o linguista a quem ele mais deve,
por demonstrar que o sistema linguístico, sem deixar de constituir um sistema, devia
levar em consideração os fenômenos da enunciação.

Nas palavras de Maldidier, o conceito de enunciação é, sem dúvida, a tentativa mais
importante para ultrapassar os limites da linguística da língua. Nesse contexto histórico,
Benveniste foi o primeiro linguista a desenvolver uma teoria linguística que englobe as
dimensões do sujeito e do discurso, a partir do pensamento de Saussure. Por essa razão,
mas não apenas por ela, Dessons (2006) 94 define Benveniste como um linguista à parte.
Por ser o introdutor da noção de enunciação, na Linguística de seu tempo, ele exerceu
importante influência na elaboração do conceito fundamental nos estudos da linguagem:
o discurso. O discurso, conforme demonstrarei adiante, é frequentemente associado ao
surgimento da disciplina Análise do Discurso, empreendimento de Michel Pêcheux, em
1968. Benveniste, em contrapartida, já demonstrou muito anteriormente uma percepção
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aguda desse conceito ao demonstrar a insuficiência do conceito de fala no aparato
conceitual de Saussure, ainda que a fala trilhe o caminho para o universo do discurso.

Para Dessons (2006)95, a noção de discurso abre o caminho para se refletir sobre a
atividade da linguagem no conjunto das ciências humanas e sociais. De fato, a obra de
Benveniste reverbera de maneira nítida não apenas no campo dos estudos linguísticos,
ao constituir uma antropologia histórica da linguagem que afetou a filosofia, a
sociologia, a psicanálise e a literatura. Não é difícil perceber esse ecletismo em seus
textos e se dar conta de que a teorização de Benveniste transborda amplamente as
estritas questões linguísticas. Esse transbordamento para outros campos das ciências
humanas e sociais é evidenciado nas palavras de Dosse (1993) 96, ao colocar que
Benveniste deixou uma imagem de pesquisador independente, não pertencendo a
nenhuma escola e tendo sobre a linguagem pontos de vista originais e, por vezes,
revolucionários. Ele foi conhecido por atravessar sua carreira sem se comprometer com
movimentos específicos de cada época, mantendo-se firme em seu próprio horizonte
teórico como um autêntico pensador solitário. No entanto, ainda que suas reflexões
possuam uma originalidade muito evidente, é certo que seu pensamento não pode ser
desvencilhado do contexto histórico, mais especificamente, o Estruturalismo que
marcou de maneira indelével o campo da Linguística e das ciências humanas no século
XX.

O contexto histórico no qual suas teorias sobre o sujeito e a enunciação foram
desenvolvidas consistiu no auge do Estruturalismo, o que confere ao linguista ser
reconhecido por François Dosse (1993) como a exceção francesa. Em linhas gerais,
esboçou-se na França uma crise progressiva do Estruturalismo, após o seu apogeu em
1966, devido à expansão do gerativismo, ao êxito das teses desconstrucionistas de
Derrida e, igualmente, pelo avanço da Linguística da Enunciação até então
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desconsiderada. No que diz respeito a essa Linguística da Enunciação, Dosse (1993)97
observa que Benveniste desempenhara um papel ao mesmo tempo importante e
subterrâneo até 1968. Benveniste foi um estruturalista de origem, mas seu projeto de
reinserir o sujeito nos estudos da linguagem o condenara ao ostracismo, apesar de sua
notoriedade como comparatista e especialista em indo-europeu.

Em Tendências recentes em linguística geral, de 1954, o autor critica o emprego feito
pelos pesquisadores de seu tempo do termo estrutura, denunciando um uso para “se por
na moda”, ou seja, um uso indiscriminado e sem preocupação com uma consistência
terminológica. É nesse mesmo texto, dedicado ao fenômeno do Estruturalismo e suas
diversas correntes e filiações teóricas, que Benveniste reinvidica, de maneira clara a
postulação do sujeito na própria estrutura, condenando as pretensões cientificistas das
análises linguísticas estruturalistas que se esforçam para afastar da língua o elemento
subjetivo e a significação.

Dessons (2006)98 propõe destacar seis textos de Benveniste em que sua relação com o
Estruturalismo e seu olhar crítico sobre as teorias linguísticas de seu tempo são
colocados em destaque: Tendências recentes em linguística geral, de 1954; Vista
d´olhos sobre o desenvolvimento da linguística, de 1963; Saussure após meio século, de
1963; “Estrutura” em linguística, de 1962; Estruturalismo e linguística, de 1968 e Esta
linguagem que faz a história, de 1968. Os três primeiros textos citados são estudos
sobre a história da Linguística moderna, o quarto consiste em uma reflexão sobre a
palavra estrutura e os dois últimos são entrevistas concedidas por Benveniste. A
despeito de destacar várias correntes teóricas em que o termo estrutura é empregado, o
estruturalismo de Benveniste é explicitamente saussureano, sendo o mestre de Genebra
a principal referência de seu pensamento linguístico. De fato, para Benveniste, é a partir
das teorias do signo e do sistema desenvolvidas por Saussure que se podem desenvolver
os outros setores das ciências humanas no sentido de se constituir o que ele em Esta
linguagem que faz a história denominou de uma grande antropologia ou uma ciência
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geral do homem. Dessons fornece uma interessante definição para o estruturalismo
crítico de Benveniste:

Dans cette perspective, la linguistique structurale n´est plus une discipline
formelle opérant sur un langage-objet restreint à son usage instrumental.
Elle accède aux dimensions d´une véritable anthropologie historique du
langage, d´une science de l´homme s´élaborant au sein même de ce qui
confère aux relations entre les vivants une signification toujours
renouvelée. 99 (Dessons, 2006, p. 40)100

Ao final de seu texto “Estrutura” em linguística, Benveniste explicita a noção de
estrutura a partir de sua associação com a noção de sistema. Ele ali define que a língua
constitui um sistema em que todas as partes são unidas por uma relação de solidariedade
e dependência, sendo que esse sistema organiza as unidades dos signos articulados que
se diferenciam e se delimitam mutuamente. Por fim, define, à sua maneira, a doutruina
estruturalista, afirmando que a mesma ensina a predominância do sistema sobre os
elementos e visa a destacar a estrutura do sistema através das relações entre os
elementos. A estrutura está, pois, implicada pelo sistema, o que reforça sua filiação
teórica a Saussure. Em suas palavras, expressas em “Estrutura” em linguística,
Saussure jamais empregou, em qualquer sentido, a palavra estrutura, pois sua noção
essencial é a de sistema.

A língua para Saussure, antes de formar uma estrutura, forma um sistema de
solidariedade e de oposição entre seus elementos que determina essa mesma estrutura.
Assim, o termo estruturalismo, em Benveniste, ao propor uma linguística do sistema e
do valor, carrega um certo distanciamento da própria doutruina estruturalista,
principalmente da concepção substancialista do sentido típicas do estruturalismo norte
99
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americano de Bloomfield ou de Harris. O estruturalismo de Benveniste se encontra, por
consequência, mais solidário ao sistema que à estrutura em si, embora ambos se
encontrem entrelaçados. Ao se mostrar coerente com suas preocupações em inserir o
sujeito, a significação, a enunciação e o discurso no escopo das questões linguísticas,
Benveniste (2006, p.34)101 assim se expressa sobre o estruturalismo puro: “Estritamente
falando, o estruturalismo é um sistema formal. Ele não diz absolutamente nada sobre o
que denominamos a significação. Nós a colocamos entre parênteses.”

A fundamental inovação de Benveniste, que lhe confere a ele o reconhecimento de ser a
exceção francesa, é explicada pelo fato de articular sujeito e estrutura, assim como o
fez Lacan posteriormente no campo da Psicanálise. O linguista propôs algo que
reverberou com desconforto e incômodo na comunidade linguística de seu tempo:
manter-se fiel ao pensamento de Saussure e sua noção de estrutura e, no âmbito mesmo
do projeto saussurerano, tratar do sujeito e da enunciação. É um posicionamento
paradoxal que Benveniste compartilha com Lacan no que pese as devidas diferenças que
separam ambos os pensadores, pois, a rigor, a estrutura não se volta para o sujeito e a
própria enunciação.

Benveniste, por seu gesto teórico, abre uma brecha no estruturalismo, introduz o sujeito,
até então banido e recalcado no centro das preocupações linguísticas e promove uma
abertura para o surgimento e consolidação dos estudos discursivos. Dessa forma,
concordar com François Dosse que Benveniste é a exceção francesa é reconhecer que
ele foi um estruturalista atípico e inovador, embora até o final dos anos sessenta, não
tenha encontrado receptividade e o devido reconhecimento. O percurso de Benveniste
na Linguística extrapola, em muito, os limites da teoria da enunciação, campo
privilegiado nesta tese, que é igualmente a faceta do autor mais valorizada dentre os
estudiosos em Análise do Discurso.
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Dessons (2006)102 destaca alguns pontos e momentos decisivos que, segundo o autor,
devem ser tomados como pontos fundamentais para situar o pensamento de Benveniste.
De acordo com sua pesquisa biográfica, Benveniste, em 1922, tornou-se professor
efetivo de gramática; de 1927 a 1969 lecionou gramática comparada do indo-europeu e
iraniano na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais como sucessor de Antoine
Meillet; de 1934 a 1936 esteve no Collège de France como suplente de Antoine Meillet;
em 1935 defendeu seu doutorado em Letras e a partir de 1937 se tornou professor titular
nessa instituição.

Meillet fora um discípulo de Saussure, o que levou Benveniste a ter uma filiação
linguística duplamente comparatista e saussureana. Ingressou no Collège de France após
um percurso sinuoso e à margem das instituições oficiais. A sua posição de professor
nessa instituição, por sua vez, não favoreceu que o mesmo deixasse de estar destinado a
um isolamento, devido à condição marginal do Collège de France. Seus estudos sobre
Linguística Geral foram produzidos no decorrer de quatro décadas (de 1939 a 1972) o
que configura uma obra vasta e multifacetada. Exerceu suas atividades, no decorrer de
sua obra, em três domínios principais: o dos estudos iranianos, o da gramática
comparada das línguas indo-européias e da linguística geral.

Entre seus trabalhos sobre o iraniano antigo, medieval e moderno, destacados por
Dessons (2006)103 e não traduzidos para o português, podemos mencionar: Les infinitifs
avestiques (tese complementar de 1935), Titres e noms propes en iranien ancien, de
1966; Essai de grammaire sogdienne, de 1929; Morphologie, syntaxe et glossaire, de
1929 e Études sur la langue odèsse, de 1959. No que se refere ao domínio das línguas
indo-européias, podemos destacar os trabalhos, também não disponíveis em português:
Origine de la formation de noms en indo-européen (tese principal de 1935), Hitite e
indo-européen, de 1962; Noms d´agent et noms d´action en indo-européen, de 1948 e
Le vocabulaire des instituitions indo-européenes, de 1969. Com o objetivo de fornecer
uma breve perspectiva histórica do pensamento do autor, proponho apreender os
102
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momentos de sua teoria em que foram germinados os conceitos de sujeito,
subjetividade, discurso e enunciação, focalizando as obras mais fundamentais em que
tais questões são tratadas.

Milner (2008)104 ainda traça outras observações pertinentes para um melhor
aprofundamento sobre o percurso histórico de Benveniste. No que concerne ao grupo
dos autores mais relevantes do programa estruturalista, Benveniste foi o que menos
falou de si mesmo, o que confere certa opacidade à sua personalidade. A despeito de sua
carreira possuir grandes momentos, maior parte dela foi marcada por grandes percalços:
sua revogação do ensino público em 1940 pelo fato de ser judeu, após ter sido eleito no
Collège de France em 1937, a perda praticamente irrecuperável de sua documentação
científica durante a Ocupação, o fato de ter sido prisioneiro de guerra, sua afasia
definitiva em 1969, dentre outros episódios rodeados de lendas e especulações. A
biografia de Benveniste atravessa diversos caminhos da história da França no século
XX, em um itinerário marcado por fraturas e enigmas: as comunidades judias da
Europa, os movimentos revolucionários, a Escola Linguística de Paris, o Estruturalismo
e o declínio das instituições intelectuais de língua francesa.

A obra de Benveniste é ampla e dispersa, composta por textos pouco conhecidos e de
difícil acesso que não se encontram nos dois volumes de sua autoria, intitulados de
Problemas de Linguística Geral I e II. A publicação desses dois volumes de textos,
respectivamente em 1966 e 1974, possibilitou que a obra de Benveniste fosse agrupada,
permitindo um estudo mais profundo e coerente de seu pensamento. O estudo
sistemático desses dois volumes de textos permite vislumbrar a maneira que Benveniste
reintegrou o sujeito e a subjetividade nos estudos linguísticos e o seu avanço em direção
aos estudos do discurso, teoria a ele não creditada. De acordo com Brait:
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Em Problemas de Lingüística Geral I e II é possível observar, dentre outras
coisas, a forma como a concepção da linguagem, da perspectiva da
enunciação e do discurso, envolve subjetividade e intersubjetividade de
maneira constitutiva. Publicado em dois volumes (...) reúne quarenta e seis
estudos e duas entrevistas e constitui um expressivo conjunto para a
compreensão das relações existentes entre língua, enunciação, discurso,
sujeito, subjetividade, intersubjetividade e diálogo. (Brait, 2008, p. 4)105

Os Problemas de Linguística Geral I e II constituem uma obra bastante heterogênea no
que diz respeito às indagações sobre a linguagem neles presentes. É uma obra que, em
termos bem amplos, trata do estatuto da linguagem no homem. Trata-se de um conjunto
selecionado a partir de trabalhos desenvolvidos por Benveniste entre o final da década
de 1930 até o início da década de 70, época da sua morte. O termo problema, presente
no título da obra, é uma via de acesso privilegiada para se decifrar a obra e o
pensamento de Benveniste. Na contracapa de seu livro, o próprio Benveniste demarca
que os estudos ali presentes trazem, cada um deles e em seu conjunto, uma contribuição
à grande problemática da linguagem. O uso dos termos problema e problemática
colocam em evidência a idéia de um ato de investigação em detrimento de uma suposta
construção de saber, ou seja, uma compreensão da línguagem como uma problemática
constantemente renovável e irresolúvel.

O pensamento, ao se tomar essa perspectiva anti-evolucionista, não se progride de saber
em saber, mas de problema em problema, indefinidamente. O termo problema traz à
tona o duplo valor da dificuldade e da dimensão crítica, sendo possível fazer um
apanhado das inúmeras vezes e dos inúmeros contextos em que esse termo aparece nos
textos de Benveniste. A linguagem, para Benveniste, não é uma positividade, mas uma
instância sempre reformulável e sempre problemática. Dessons (2006) 106 resume a
questão de forma sintética e coerente, ao afirmar que, em Benveniste, a arte de pensar é
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a arte do problema. Isso contextualiza o lugar das ciências humanas e,
fundamentalmente, das ciências da linguagem que se ocupam da questão do sujeito: o
importante não são as respostas, mas as diversas maneiras de se formular as perguntas.
Mais, ainda: a questão a ser colocada não é apenas a de uma interrogação, mas um
constante e infinito questionamento.

Embora o foco da enunciação seja apenas uma das preocupações de Benveniste, é
possível perceber que as questões sobre o sujeito e sobre as marcas enunciativas na
linguagem construíram uma preocupação constante, paralela às suas pesquisas como
comparatista e como linguista geral. De acordo com as observações de Dessons, a
bipartição de seu trabalho em uma vertente de linguística histórica comparativa e em
uma vertente de linguística geral pode dar a impressão de duas atividades distintas.
Trata-se, porém, de dois momentos de um mesmo projeto global, que coloca a
significação e o sujeito não apenas como pontos de vista fundamentais sobre a
linguagem, mas formam os componentes mais importantes da filiação intelectual de
Benveniste.

A conceitualização do termo significação, em sua teoria e em sua obra, implica uma
dimensão antropológica da linguagem na qual o homem se define pela relação com a
linguagem como sua atividade fundadora. É por essa razão que os estudiosos de
Benveniste frequentemente apontam os Problemas de Linguística Geral como uma
reflexão sobre o lugar do homem na língua, o que é bem diferente e muito mais
complexo do que dizer que se trata de estudos sobre o campo da Linguística.

Porém, conforme demonstrado, Benveniste não encontra o acolhimento e a aceitação de
suas idéias no meio linguístico preponderantemente estruturalista de sua época,
deslocando o seu reconhecimento para os meios psicanalíticos e filosóficos, onde
reverberavam suas reflexões sobre as relações entre sujeito e linguagem, publicando
seus trabalhos em revistas de ambas as áreas. Tal fato configurou uma estratégia de
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transbordamento de Benveniste do seu meio linguístico para outros, com o objetivo de
escapar ao isolamento e ao ostracismo em que se encontrava.

Benveniste, dessa forma, colaborou com o primeiro volume da revisa La Psychanalyse
em 1956, a convite de Lacan; tornou-se co-diretor da revista L´Homme a partir de 1960
e igualmente escreveu para o primeiro número da revista Les études philosophiques em
1963, com o objetivo de apresentar as teses da filosofia analítica em um momento em
que a mesma era ignorada, sobretudo, pelos linguistas. Benveniste expôs, discutiu e
apoiou a pragmática de Austin, teoria da linguagem que interessa diretamente à
psicanálise, e sua reflexão sobre o sujeito na língua se desenvolve cada vez mais no
campo filosófico, por falta de repercussão no campo linguístico.

É possível, a despeito dos silenciamentos perdurados até a década de setenta, localizar
já na década de quarenta, o início da fundamentação da teoria da enunciação de
Benveniste e, consequentemente, o primeiro surgimento das questões sobre o sujeito, a
subjetividade, a intersubjetividade e o discurso. Tal fato antecede em aproximadamente
vinte anos a fundação da disciplina Análise do Discurso, por parte de Michel Pêcheux.
Um possível momento inicial do surgimento dessas questões pode ser encontrado no
texto Estrutura das relações da pessoa no verbo e publicado em Problemas de
Linguística Geral I. Nesse texto, Benveniste fornece o fundamento da intersubjetividade
e da enunciação ao afirmar que:

Nas duas primeiras pessoas, há ao mesmo tempo uma pessoa implicada e
um discurso sobre essa pessoa. Eu designa aquele que fala e implica ao
mesmo tempo um enunciado sobre o “eu”: dizendo eu não posso deixar de
falar de mim. Na segunda pessoa, “tu” é necessariamente designado por eu
e não pode ser pensado fora de uma situação proposta a partir do “eu”; e,
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ao mesmo tempo, eu enuncia algo como predicado de “tu”. (Benveniste,
2005, p. 250)107

Nesse mesmo texto, Benveniste conclui que eu e tu são ambos caracterizados pela
marca da pessoa. Dessa maneira, o linguista distingue as pessoas eu e tu da não-pessoa
ele e insere a expressão correlação de subjetividade, termos que fundamentam a teoria
da enunciação. Essa correlação de subjetividade é, segundo Brait, uma primeira pista
para compreender a dimensão que a intersubjetividade, expressa em itálico pelo próprio
Benveniste, vai estabelecer na sua abordagem linguística. Benveniste inaugura, nesse
texto de 1946, uma nova perspectiva de se abordar a linguagem, incluindo a dimensão
que implica sujeitos enunciando-a e enunciando-se a partir dela. Essa implicação dos
sujeitos é observável no caráter de destaque colocado por Benveniste em um dado que,
de acordo com Dosse (1993)108, era para ele universal: trata-se do caráter indissociável
da noção de pessoa e do verbo, seja em qual língua for.

Na década seguinte, mais precisamente em 1952, Benveniste publica Comunicação
animal e linguagem humana, texto reproduzido em Problemas de Linguística Geral I.
Benveniste retoma a questão do diálogo como constitutiva da condição humana. O texto
propõe uma análise comparativa entre a comunicação das abelhas e a comunicação
humana e ressalta que a comunicação das abelhas, embora sofisticada, não implica o
diálogo, a enunciação e a dimensão dos sujeitos em um ato de comunicação. Em um
ponto crucial do texto, Benveniste coloca que, ao contrário do que ocorre na
comunicação das abelhas, falamos com outros que falam, essa é a realidade humana.

Ainda na década de cinquenta, há outro texto que, além de ser fundamental no que diz
respeito à teoria da enunciação, é particularmente importante para esta tese. Trata-se do
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artigo Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana (2005)109,
publicado em Problemas de Linguística Geral I. Nesse texto em particular, Benveniste
desenvolve as noções de diálogo, intersubjetividade, sujeito e discurso; articulando suas
implicações para a Psicanálise e para o próprio campo dos estudos da linguagem.
Segundo Brait, o que uma leitura atenta do texto também nos demonstra é Benveniste
estabelecendo um forte diálogo com a psicanálise, de forma a prever para a linguística
as questões da enunciação e colocá-las no centro das questões sobre a linguagem e sobre
sua teoria da enunciação que, nesse momento, encontrava-se ainda em elaboração.

Ainda a respeito do texto citado acima, é importante frisar que se trata de uma
colaboração feita a convite do próprio Lacan, e publicada no primeiro volume da revista
La psychanalyse, em 1956. Lacan solicita a intervenção de Benveniste devido ao seu
interesse pela questão do sujeito, questão que, nos anos cinquenta aproximou ambos. O
objetivo do artigo de Benveniste é o de comentar a tese lacaniana de que o inconsciente
é estruturado como uma linguagem. Nesse artigo, dentre outras coisas, Benveniste
aborda o texto freudiano de 1910 sobre O significado antitético das palavras primitivas,
esboçando uma crítica sobre o mesmo. Freud, nesse texto, fundamenta o funcionamento
do inconsciente e do sonho, que desconhecem o princípio da contradição, estabelecendo
uma analogia com algumas línguas egípcias primitivas. Toma como ponto de partida o
trabalho do linguista Carl Abel que observa nessas línguas primitivas a existência de
uma única palavra que denota sentidos opostos, e aplica esse princípio ao
funcionamento do sonho e do inconsciente, com o objetivo de assim explicar como nos
sonhos uma mesma representação significa duas coisas diametralmente opostas.

Benveniste ressalta que as especulações de Abel não têm sentido porque toda língua,
por ser um sistema, funciona a partir desse princípio básico de contradição que não é
uma prerrogativa das línguas primitivas. A partir dessa crítica, o autor ressalta a retórica
a-histórica do inconsciente lacaniano, cuja estrutura de linguagem é compreendida
como um sistema que não depende de uma língua específica, inscrita em um período
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primitivo ou contemporâneo da história. Essa perspectiva a-histórica do inconsciente e
da concepção de linguagem lacaniana converge com a crítica que Benveniste esboça a
Abel em seu texto. De acordo com Benveniste, toda língua é marcada pela anomalia,
assimetria e antítese, que são características inerentes ao sistema linguístico. As línguas
arcaicas, diferentemente do que pensaram Abel e Freud, não são mais ou menos
singulares do que são as faladas atualmente. Nas palavras de Benveniste, imaginar um
estágio de linguagem, por mais “original” que seja, é pura quimera. As críticas
esboçadas por Benveniste endossam a tese lacaniana do inconsciente estruturado como
uma linguagem, pois se trata para ambos da linguagem como um sistema.

No mesmo ano de 1956, surgiu outro importante texto para o estudo da enunciação e da
intersubjetividade, assim como para uma possível articulção com a noção lacaniana de
lalangue. Trata-se de A natureza dos pronomes, publicado em Problemas de Linguística
Geral I. De acordo com Brait (2008)110, trata-se de um estudo refinado e exemplar no
que diz respeito à língua, à enunciação e ao discurso, e um dos momentos em que
Benveniste estabelece um diálogo com a Pragmática. A respeito desse diálogo, cabe
acrescentar que a pragmática e a filosofia analítica dos atos de fala, também
encampadas por Benveniste, são campos de estudo sobre a linguagem de amplo
interesse para a Psicanálise.

É notável que a obra Quando dizer é fazer (1990)111, de Austin, o maior representante
da pragmática e da teoria dos atos de fala, tenha sido publicada no Brasil em uma série
intitulada Série discurso psicanalítico. No caso do texto específico, é com a Pragmática
de Charles Morris que Benveniste dialoga e vincula suas análises, estabelecendo
igualmente uma direção diferente daquela trilhada pela teoria dos atos de fala e da
pragmática semântica. Esse diálogo com a Pragmática, de acordo com o que apresenta
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Dosse (1993)112, é bastante precoce, iniciando-se em um momento em que a questão do
sujeito se encontrava devidamente encoberta pelo Estruturalismo. É notável como todo
o pensamento de Benveniste pode ser compreendido como uma afronta ao
Estruturalismo: sua inclusão do sujeito e da enunciação nos fatos de linguagem, seu
diálogo com a Psicanálise, com a Filosofia, com a Pragmática, assim como com o
logicismo e a filosofia analítica.

Benveniste ainda retoma no referido texto uma importante afirmação localizada em seu
artigo sobre a função da linguagem na descoberta freudiana, onde afirma que as
configurações da palavra são cada vez inéditas. Esse postulado é retomado e
aprofundado em A natureza dos pronomes, ao estabelecer que as formas pronominais
remetem à enunciação cada vez única, e não à uma “realidade” ou a posições
“objetivas”, ou seja, possuem um papel de converter a linguagem em discurso a partir
de seu emprego. As formas pronominais são, pois, signos vazios, que ganham valor a
partir de um uso feito por um sujeito particular em um contexto único e irrepetível.
Além de estabelecer aspectos fundamentais de sua teoria da enunciação e do lugar do
sujeito na linguagem, é possível enxergar no texto semelhanças conceituais com a mais
tardia elaboração lacaniana sobre a linguagem, por ele batizada de lalangue, conforme a
seguinte passagem esclarece:

Se cada locutor, para exprimir o sentimento que tem de sua subjetividade
irredutível

dispusesse

de

um

“indicativo”

distinto

(...),

haveria

praticamente tantas línguas no mundo e a comunicação se tornaria
estritamente impossível. (Benveniste, 2005, p. 281)113

Em 1958, Benveniste publica outro texto que dá continuidade e amplia o escopo de sua
teorização sobre as categorias da enunciação, sujeito, discurso e novamente se vale da
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psicanálise, apoiando novamente as teses lacanianas. Trata-se de Da subjetividade na
linguagem, texto reproduzido em Problemas de Linguística Geral I. É nesse texto que o
linguista apresenta uma concepção de linguagem tão cara à Psicanálise, ao postular que
a linguagem não é um instrumento, um aparato inventado, mas algo marcadamente
constitutivo da condição humana e dela inseparável. Essa renúncia à questão das
origens, à impossibilidade de se pensar o homem fora da linguagem em um período
anteriormente mítico, é fortemente compartilhada por Lacan no decorrer de toda a sua
obra. Esse apoio à Psicanálise e às teses lacanianas é bastante evidente nessa passagem
em que Benveniste diz:

É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito;
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a
do ser, o conceito de “ego”. (Benveniste, 2005, p. 286)114

Nesse texto, é igualmente retomada a questão dos pronomes pessoais e da dêixis e
apresentada a oposição entre sujeito do enunciado e sujeito da enunciação, oposição
essa fundamental no primeiro ensino de Lacan para a teorização da escuta analítica.
Esse novo diálogo estabelecido com a Psicanálise perpassa todo o texto, que dimensiona
língua, enunciação, discurso, assim como a própria discussão sobre a marca temporal do
presente atualizada no ato de enunciação. Segundo Benveniste, uma língua sem
expressão da pessoa é inconcebível, assim como a instalação da subjetividade na
linguagem cria na própria linguagem, e igualmente fora dela, a categoria da pessoa. São
afirmações desse tipo que também marcam uma fenda não suturável no âmbito do
Estruturalismo, pois elas apontam para uma impossibilidade de se pensar uma
linguística em que o sujeito, de alguma forma, não esteja presente, pelo próprio fato de
o discurso provocar a emergência da subjetividade.
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Outro texto a ser destacado, do ano de 1965, por dar continuidade às formulações que
embasam a teoria enunciativa, é A linguagem e a experiência humana, publicado em
Problemas de Linguística Geral II. A categoria que exprime o tempo é amplamente
abordada como a mais rica e reveladora da experiência subjetiva, assim como uma das
mais difíceis de ser exploradas e compreendidas. A partir da categoria de tempo, o texto
retoma a questão da subjetividade na linguagem e da enunciação. De acordo com a
hipótese levantada por Benveniste, o tempo linguístico tem de singular o fato de estar
organicamente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e se organizar como
função de discurso. Articulada a esse exercício da fala, a linguagem dispõe apenas da
expressão temporal do presente, reinventado a cada vez que um sujeito fala, sendo o
presente axial do discurso o eixo a partir do qual a língua se organiza. O texto ainda
retoma a idéia elaborada em A natureza dos pronomes, sobre as formas pronominais
como signos vazios e a irrepetibilidade do ato de enunciação. A esse respeito,
Benveniste enuncia:

A língua provê os falantes de um mesmo sistema de referências pessoais de
que cada um se apropria pelo ato de linguagem e que, em cada instância de
seu emprego, assim que é assumida por seu enunciador, se torna único e
sem igual, não podendo realizar-se duas vezes da mesma maneira. Mas,
fora do discurso efetivo, o pronome não é senão uma forma vazia, que não
pode ser ligada a nem um objeto nem a um conceito. Ele concebe sua
substância e sua realidade somente no discurso. (Benveniste, 2006, p.
69)115

No ano seguinte, 1969, surge o texto Semiologia da língua, publicado em Problemas de
Linguística Geral II. Nesse trabalho, Benveniste apresenta uma perspectiva dualista ao
sistematizar a relação entre língua e discurso, enunciado e enunciação, entre signo e
palavra, reconhecimento e compreensão, apresentando a concepção de dupla
significância, em que diferencia um modo próprio de significação do signo em contexto
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de língua e outro modo de significação em contexto de discurso. Lacan, na lição De
locutionis significatione, pertencente ao Seminário 1 Os escritos técnicos de Freud, do
biênio 1953-54, atribui a autoria da descoberta inédita dessa dupla significância a “um
homem tão eminente quanto o Sr. Benveniste.” É igualmente nesse mesmo texto
Semiologia da língua que Benveniste coloca a língua como um objeto singular entre
todos os objetos da ciência e levanta a questão sobre qual é o objeto ao mesmo tempo
integral e concreto da linguística. Retoma ainda, ao citar Saussure e estabelecendo
novamente uma articulação com a Psicanálise, a idéia de que o signo linguístico é
conceituado como o resultado da união entre o sentido e a imagem acústica, onde essas
duas partes do signo são igualmente psíquicas. Ao final do texto, Benveniste aponta
uma ruptura com Saussure ou, em outros termos, uma necessidade de ir mais além do
projeto saussureano que não considerava a dupla significância do signo, mas o
conceituava como uma unidade. Em um desfecho constantemente retomado, e que
intriga os estudiosos de Benveniste (2006. p. 67) 116, o linguista sugere que “...é
necessário ultrapassar a noção saussuriana do signo como princípio único, do qual
dependeria simultaneamente a estrutura e o funcionamento da língua.”

No artigo de 1970, O aparelho formal da enunciação, encontramos diversos pontos em
que a noção de outro é plenamente valorizada e justificada como indispensável em uma
teoria da linguagem que englobe a enunciação e a subjetividade. Brait (2008) 117 observa
que o texto de 1970 sintetiza toda a teoria enunciativa de Benveniste, abre caminho para
os estudos do sujeito e do discurso e é sempre retomado quando é preciso trabalhar as
materialidades linguísticas que configuram textos e discursos. Isso coloca o linguista da
exceção francesa no lugar de uma referência incontornável para as diversas teorias do
discurso que existem na contemporaneidade. Entre outras coisas, Benveniste afirma que
o que caracteriza a enunciação é a acentuação da relação discursiva com o parceiro,
seja este real, imaginário, individual ou coletivo. A idéia de parceiro ou de outro não
está ancorada em uma concepção empírica de alteridade, mas em um entendimento
simbólico e abstrato, o que confere um grau maior de sofisticação na compreensão de
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Benveniste sobre o que seria uma situação de comunicação. Isso se torna mais evidente
em outra afirmação no texto, em que é destacado o fato de que a partir do momento em
que um sujeito se declara locutor e assume a língua, ele implanta o outro diante de si,
qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a esse outro. O outro, teorizado por
Benveniste em O aparelho formal da enunciação, pode ser equacionado com o Outro
lacaniano, por ser concebido como uma alteridade simbólica tecida de linguagem, e não
de uma alteridade concreta e empírica. Essa semelhança com a teorização lacaniana do
Outro pode ser justificada pela seguinte passagem:

...o monólogo procede claramente da enunciação. Ele deve ser classificado,
não obstante a aparência, como uma variedade do diálogo, estrutura
fundamental. O “monólogo” é um diálogo interiorizado, formulado em
“linguagem interior”, entre um eu locutor e um eu ouvinte. (Benveniste,
2006, p. 87)118

Trata-se de um avanço considerável para os estudos linguísticos em direção aos estudos
discursivos e que apresenta fortes ressonâncias em outros campos do saber e muito
particularmente na Psicanálise.

O texto O Aparelho Formal da Enunciação, publicado em Problemas de Linguística
Geral II, constitui a referência mais importante e fecunda para se estudar a teoria da
enunciação de Benveniste. É somente a partir desse texto, publicado em 1970, que
Benveniste ganha prestígio e reconhecimento perante outros linguistas, assim como sua
contribuição para uma abordagem enunciativa sobre a linguagem ganha visibilidade,
embora suas elaborações sobre a enunciação e o sujeito na linguagem sejam
extremamente precoces, podendo ser localizadas no imediato pós-guerra, no ano de
1946. Benveniste fora silenciado durante toda a década de sessenta pela publicação dos
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demais linguistas e ignorado como precursor no domínio da enunciação. Tal fato não se
deu por desconhecimento de sua obra e de seu trabalho no âmbito da enunciação, mas
por um rechaço deliberado da Linguística Estrutural, no que tange ao conceito de
sujeito. O sujeito, do ponto de vista dos estruturalistas, parasita o objeto científico que
deveria ser construído no sentido de uma língua objetivada ou língua padronizada, da
qual se eliminaria o elemento (o sujeito) suscetível a perturbar a análise. Devido a essas
questões, Benveniste encontrou fortes impasses e dificuldades para fazer ingressar o
sujeito no horizonte teórico da Linguística, percorrendo uma via alternativa de
reconhecimento de suas idéias nos meios psicanalíticos e filosóficos.

De fato, suas idéias tiveram nesses meios um acolhimento que lhe fora negado entre os
próprios linguistas. De acordo com Dosse (1993), a enunciação, como conjunto teórico
atribuível a Benveniste, é desconhecida ou apenas pouco conhecida pelos linguistas
franceses antes de 1970. O reconhecimento de Benveniste perante os linguistas
permanece opaco até essa data, momento da publicação do Aparelho Formal da
Enunciação, primeiro artigo de sua autoria publicado em uma grande revista de
linguística, a Langages. Dosse (1993)119, no entanto, ressalta que o ressurgimento da
questão do sujeito nos estudos sobre a linguagem não decorre verdadeiramente de uma
temporalidade própria da linguística, mas dos efeitos surtidos pelos movimentos de
maio de 1968 que permitiu que, em uma expressão muito utilizada, “o sujeito
reaparecesse na janela após ter sido expulso pela porta.”

2.2- Benveniste e Lacan: um entrecruzamento histórico

Os movimentos de maio de 68, por sua vez, provocaram efeitos amplamente
contraditórios sobre o paradigma estruturalista, não demarcando seu declínio de maneira
tão evidente como por vezes somos levados a pensar. Esses efeitos contraditórios são
percebidos ao se constatar que maio de 68 fora, paradoxalmente, o sucesso do
Estruturalismo e o seu enfraquecimento. A modernização da universidade permite ao
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Estruturalismo ganhar espaço a favor de uma aceleração da história a partir de maio de
68. Nesse contexto de contradições e paradoxos de grande complexidade, que não serão
aqui aprofundados, a questão sobre o discurso ganha força maior e a disciplina Análise
do Discurso surge a partir dos trabalhos pioneiros de Michel Pêcheux. A noção de
discursividade é também destacada por Michel Foucault, ao procurar colher as
consequências da conjunção entre os efeitos do estruturalismo e de maio de 68.

Em um período em que se contestava a noção de autor, fruto do próprio movimento de
maio, Foucault lança a pergunta “o que é um autor?” em conferência proferida perante a
Sociedade Francesa de Filosofia em 22 de fevereiro de 1969. A idéia de uma “morte do
autor”, também abordada por Barthes, é retomada por Foucault que, de acordo com
Dosse (1993), afirma que a marca do escritor nada mais é que a singularidade de sua
ausência. O fundamental da discussão de Foucault sobre a noção de autoria é o fato de o
mesmo destacar não autores, mas fundadores de discursividade: Freud e Marx. Para
Foucault, Freud e Marx fundaram uma possibilidade indefinida de discursos. Para
Dosse:

Essas fundações discursivas implicam a legitimidade de um movimento de
“retorno a...”, e abrem a porta para uma postura mais historiadora do que
nunca em face das formações discursivas, a fim de discernir as próprias
modalidades de sua existência. (Dosse, 1993, p. 151)120

Foucault anuncia uma apreensão do sujeito que considera os seus pontos de inserção e
as condições de seu surgimento. Essa tomada de posição permite uma ressignificação do
retorno a Freud, empreendido por Lacan na década de cinquenta, assim como os
demais retornos do Estruturalismo, dentre eles, o retorno a Saussure por parte dos
linguistas.
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De fato, a exposição de Foucault fornece a Lacan uma contribuição para a fundação de
sua teoria dos quatro discursos construída no Seminário 17 O avesso da psicanálise, do
biênio 1969-70, permitindo uma aproximação mais estreita entre a psicanálise e as
teorias linguísticas sobre o discurso.

Para Dosse (1993), é a primeira vez que Lacan vê confirmar, do ponto de vista
filosófico, a exatidão de sua postura de retorno a Freud. O próprio Lacan participa da
discussão e agradece a Foucault por corresponder inteiramente à sua expectativa do
verdadeiro sentido de seu retorno a Freud. O interesse mais específico pela noção de
discurso, em contrapartida, surge no âmbito da Escola de Lacan no próprio ato de sua
fundação, em 1964, ainda que a questão sobre o discurso esteja presente desde o início
de seu ensino.

Naquele que ficou conhecido como o maior corte institucional do movimento
psicanalítico, Lacan fundou a Escola Freudiana de Paris em 27 de junho de 1964, após
uma longa querela institucional com a IPA que culminou em sua excomunhão como
analista didata. Lacan abriu sua Escola para os não-analistas e alguns alunos da École
Normale a ela aderiram e se agruparam através de um cartel cujo objeto de interesse foi:
Teoria do Discurso. Não é fato irrelevante pontuar que um dos primeiros cartéis
estabelecidos na Escola Freudiana de Paris teve como objeto de estudo o discurso.

O Seminário 17 de Lacan, dedicado aos quatro discursos, datado de 1969-70, é o ápice
da correspondência de Lacan à noção de discurso que ganhara espaço na Linguística
após os movimentos de maio de 68, ainda que esses movimentos tenham apresentado
resultados contraditórios que não necessariamente colaboraram para o declínio do
Estruturalismo, mas para o seu paradoxal fortalecimento. A construção lacaniana sobre
os quatro discursos apresenta uma concordância cronológica com a exposição de
Foucault no ano de 1969, marcando uma evolução no sentido da discursividade,
confirmada pelo seminário do ano posterior: De um discurso que não fosse semblante.
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A questão sobre o que é um discurso, quais suas especificidades, seus modos de
organização e funcionamento são amplamente abordadas nessa dupla de seminários. O
conceito de semblante é introduzido como um novo elemento para se articular as
relações existentes no tripé, discurso-objeto-campo do Outro. O semblante pode ser
descrito como um anteparo ao real, como as formações simbólicas e imaginárias que, na
estrutura do discurso, mascaram o furo irredutível no campo do Outro encarnado pela
função do objeto a, possibilitando a inscrição e a circulação de um discurso. O
seminário parte de uma pergunta por parte de Lacan: há um discurso que não seria de
semblante? Há algum discurso que possa dispensar os semblantes?

Dosse (1993)121 destaca ainda outro evento determinante para o avanço de Lacan em
direção à discursividade que é resultante de haver sido banido da instituição
universitária, a École Normale Supérieure, sendo-lhe retirada, por Robert Flacelière, a
sala onde se realizava seu seminário. Lacan encontrará refúgio em um lugar próximo,
em um anfiteatro da Faculdade de Direito. Esse acontecimento provocou nele a
convicção de que era necessário um novo ataque contra o discurso universitário de sua
época e as pretensões da Filosofia. Na ocasião da primeira sessão de seu seminário na
Faculdade de Direito em 26 de novembro de 1969, que corresponde à primeira lição do
Seminário 17, Lacan faz a primeira menção do termo discurso no sentido específico de
que será sua teoria sobre os quatro discursos a ser desenvolvida no decorrer de todo
aquele seminário. Para brevemente localizar o leitor, pois não é meu objetivo nesta tese
abordar a teoria lacaniana sobre os quatro discursos, os discursos são reduzidos a uma
estrutura tetraédrica em que seus quatro elementos circulam para produzir cada um
desses quatros discursos. É a partir do giro dos elementos em seus lugares na estrutura
que se obtêm os discursos, que são: o discurso do mestre, o discurso da histérica, o
discurso do analista e o discurso da universidade A referência para os discursos não é o
sujeito, embora o discurso o determine: sua referência são seus lugares (o agente, a
verdade, o outro e produção) e seus elementos (o significante-mestre, o saber, o sujeito
e o objeto mais-de-gozar):
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O agente  O outro
A verdade A Produção

S1 – Significante-mestre

S2 – O saber

$- o sujeito

a- mais-de-gozar

O discurso só pode ser enunciado como algo que se articula a partir de uma estrutura,
em alguma parte da qual ele se acha alienado de maneira irredutível. Isso justifica seu
dizer de que o discurso não é de um sujeito particular, mas se funda em uma estrutura
que opera com a distribuição e o deslizamento de seus termos. Tomo como exemplo o
discurso do mestre, o primeiro discurso proposto por Lacan e também identificado
como o discurso do inconsciente. Ele ilustra a proposição do inconsciente estruturado
como linguagem (o Outro como um sistema de oposição entre significantes, S1  S2),
o sujeito como efeito do significante ($) e o objeto a como produto, ponto irredutível e
inassimilável no ser falante:

S1  S2
$

a

Encontramos nesse matema uma dicotomia estruturalista (um S1 ligado a um S2),
articulada a dois conceitos que se encontram para além do estruturalismo: o sujeito ($) e
o resíduo real da simbolização (a). O objeto a, como venho demonstrando, é esse
elemento heterogêneo à linguagem, um resíduo da operação de simbolização, irredutível
ao significante e que cai como objeto perdido. Ao discurso é, então, impossível conferir
uma consistência, pois todo discurso porta um fracasso, uma perda de gozo e, no lugar
dessa perda, surge a função do objeto perdido: objeto a.

Dando continuidade aos comentários sobre as imediatas repercussões de maio de 68, é
notável o avanço do cientificismo nos primeiros tempos que seguiram o acontecimento,
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uma “sede científica” por parte dos homens das letras e uma onda de racionalismo por
parte dos estudantes que se voltaram maciçamente para os cursos de lógica. Isso é
resultado direto da insatisfação com os moldes de transmissão do saber, aspirando uma
mudança tanto na estrutura quanto nos métodos pelo qual o saber é transmitido pela via
do ensino universitário.

O grande paradoxo desse período que mais intimamente interessa apontar nesta tese é o
sucesso que a Linguística atingiu como disciplina científica e operacional naquele
momento histórico, coincidindo com o surgimento da disciplina Análise do Discurso e a
um retorno do sujeito nos estudos sobre a linguagem. Duas perspectivas sobre a
linguagem sendo reforçadas e ganhando força no mesmo contexto histórico e social. No
pós-68, a Linguística garante novamente visibilidade como ciência piloto para outras
disciplinas e áreas do saber, sendo novamente considerada como elemento de união das
ciências humanas, tal como estivera fortemente em voga na década de cinquenta.
Sabemos que a Linguística foi o ponto de partida de Lacan em 1953 para a refundação
lacaniana da psicanálise, usando um termo de Miller (2005)122.

Foi nesse ambiente, marcado por paradoxos e antagonismos tão evidentes, convivendo
lado a lado, que os reconhecimentos da Psicanálise e do ensino de Lacan cresceram
fortemente. O psicanalista francês é visto como aquele que, nas palavras de Dosse
(1993)123, pôde curar as feridas do fracasso, das ilusões perdidas de uma ruptura
totalmente desejada com o mundo antigo. A constatação de que é impossível mudar o
mundo, a grande “ressaca” do pós-maio de 68, encontra substituto na possibilidade que
cada um tem de mudar a si mesmo. Consequentemente, numerosos veteranos do
movimento se tornaram analisantes de Lacan, em uma tentativa de compreender as
dificuldades inerentes à transgressão da lei e elaborar as ilusões próprias da revolução
que o movimento de 68 deixara tão evidentes. Esse fracasso inerente da revolução como
ruptura global e radical inevitavelmente alimenta o fracasso da doutrina estruturalista e
122
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Lacan encarna o recurso de apoio nesse particular momento, anunciando a hora da
revolução impossível e o real impossível inerente a toda revolução.

Os efeitos contraditórios de maio de 68 reverberaram de forma evidentemente forte em
diversas áreas do saber, dentre elas a Linguística da Enunciação de Benveniste e a
Psicanálise de orientação lacaniana. Maio de 68 não colaborou para o sucesso e nem
para a extinção do paradigma estruturalista, mas provocou um forte deslocamento de
suas bases epistemológicas em direção ao seu inevitável declínio nos anos que se
seguiram. A própria modalidade de estruturalismo, surgida no pós- maio de 68 denuncia
isso, o chamado ultra-estruturalismo. O ultra-estruturalismo já marca o esfacelamento
do programa, ao se abrir para a pluralização, para conceitos que passaram a se fortalecer
no pós-maio de 68, como as teorias da enunciação. Fatos como esses submetem as
categorias anteriormente rechaçadas pelo movimento estruturalista a uma crítica
desconstrutora no sentido de uma pluralização e abertura para a heterogeneidade.

Dosse (1993, pg. 159)124 sintetiza todo esse processo ao dizer que “Maio de 68 fez
explodir, sobretudo, a noção de fechamento da estrutura.” Trata-se de uma estrutura
aberta, suscetível à contingência, às rupturas, às desconstruções, ao múltiplo, e sensível
às diferenças e ao Outro, em outras palavras, ao sujeito. O declínio inexorável do
Estruturalismo a partir dos anos setenta, em mais um movimento paradoxal, encontra
seu germe e suas forças desestabilizadoras no próprio movimento estruturalista. A partir
da década subsequente aos movimentos de 1968, diversas vertentes teóricas, como as
teorias da enunciação, ganham espaço e contribuíram para a dissolução do paradigma
estruturalista.

Toda essa digressão histórica torna mais compreensível o fato de Benveniste e seus
estudos sobre a enunciação apenas alcançarem visibilidade a partir de 1970, ano de
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publicação do Aparelho formal da enunciação. No que diz respeito aos desdobramentos
desse longo e tortuoso percurso em direção ao reconhecimento da obra de Benveniste e
de seus trabalhos de vanguarda no âmbito dos estudos enunciativos, cabe ressaltar que a
sua teoria da enunciação ganha impulso a partir dos anos oitenta, conferindo ao sujeito
um lugar cada vez mais destacado nos estudos sobre a linguagem. Como consequência
direta, percebe-se uma aproximação cada vez mais visível entre o campo linguístico e o
campo psicanalítico. A distinção lacaniana entre enunciado e enunciação é
consequência direta de seu encontro com o pensamento linguístico de Benveniste na
década de cinquenta e é o cerne de sua separação entre fala plena (enunciação) e fala
vazia (enunciado). A rigor, o termo enunciação refere-se ao discurso simbólico do
inconsciente, em detrimento do discurso imaginário do eu, que é da ordem do
enunciado, como exemplifica essa breve passagem de Posição do inconsciente:

Por conseguinte, não podemos deixar de incluir nosso discurso sobre o
inconsciente na própria tese que o enuncia, a de que a presença do
inconsciente, por se situar no lugar do Outro, deve ser buscada, em todo
discurso, em sua enunciação. (Lacan, 1998, p. 848)125

Ainda seguindo a pesquisa de Dosse (1993) 126, Benveniste estabeleceu a história do
desenvolvimento da Linguística a partir de uma tripartição de idades: a idade filosófica
(que corresponde ao período da reflexão dos pensadores gregos sobre a língua); a idade
histórica a partir do século XIX com a descoberta do sânscrito e a idade estruturalista do
século XX, na qual, em suas palavras, a noção positiva do fato linguístico é substituída
pela relação. Esse terceiro tempo dá acesso ao complexo campo da cultura que é o
fenômeno simbólico que interessa tanto a Benveniste quanto a Lacan (mais
propriamente ao primeiro classicismo lacaniano, expressão de Milner já discutida). Na
visão de Dosse, o domínio do simbólico manteve, pelo período da década de cinquenta,
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ambos os pensadores em uma estreita proximidade e diálogo, articulando questões
linguísticas e psicanalíticas a partir da doutrina do sujeito.

2.3- O sujeito para Benveniste: a articulação entre discurso e Psicanálise

Especificamente tratando das teorias discursivas, a interlocução entre Psicanálise e
Análise do Discurso é fundada a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux, no final da
década de sessenta. Pêcheux encontrou uma ancoragem teórica no discurso psicanalítico
e em algumas proposições lacanianas, fundamentalmente as noções de sujeito e de
grande Outro. É válido, porém, delimitar brevemente de que maneira a Psicanálise
perpassou o pensamento pêcheutiano em grande parte da sua obra para,
comparativamente, poder precisar melhor a maneira pela qual a Psicanálise atravessa o
pensamento de Benveniste.

Para Gadet, o empreendimento de Michel Pêcheux permanece orientado para um
horizonte teórico dominado por um fantasma da articulação entre o materialismo
histórico, peça dominante, e a teoria do inconsciente, contribuição regional. Aluno de
Althusser e profundamente influenciado pela sua posição teórica marcada pelo
marxismo e a doutrina da ideologia, Pêcheux propõe uma leitura excessivamente parcial
de Lacan. Sua interpretação do lacanismo trouxe fortes marcas dos efeitos da
excomunhão da Psicanálise pelo Marxismo, sendo ela considerada como uma ideologia
“pequeno burguesa”. A teoria da enunciação, ponto de ancoragem indispensável para
uma abordagem discursiva da linguagem que se sirva de pressupostos psicanalíticos,
tem, para Pêcheux, um lugar apenas secundário em grande parte de sua obra, conforme
demonstra Gadet:

Sem dúvida alguma, a opacidade da AAD sobre esse ponto capital deve ser
relacionada ao “lugar secundário” que, concomitantemente, é dado à
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teoria da enunciação tal como é desenvolvida por Benveniste. (Gadet, 1990,
p. 54):127

Fruto de um desconhecimento de sua obra, parece que Pêcheux percebeu em Benveniste
um retrocesso ao sujeito psicológico desconsiderado por Saussure e pelo Estruturalismo,
sem se dar conta de que o que estava ali presente é o sujeito da enunciação. Isso se
justifica, supostamente, pelo fato de que a teoria da enunciação teve entrada entre os
linguistas predominantemente pelos trabalhos de Jakobson, na década de sessenta, e não
pelos de Benveniste. Pêcheux, aparentemente, participa dessa posição dominante entre
os linguistas. É igualmente inegável que vários pontos teóricos da obra de Benveniste
favorecem essa leitura psicologizante, como a passagem que cito a seguir, que é
frequentemente lembrada e interpretada das mais diversas maneiras pelos estudiosos de
sua obra:

Ora, essa ‘subjetividade’, quer a apresentemos em fenomenologia ou em
psicologia, como quisermos, não é mais que a emergência no ser de uma
propriedade fundamental da linguagem. É ´ego´ que diz ego. Encontramos
aí o fundamento da ‘subjetividade’ que se determina pelo status lingüístico
da ‘pessoa’. (Benveniste, 2005, p. 286)128

Benveniste (2005, p. 286) parece construir um sujeito como unidade psíquica egóica e
fenomenológica, aparentando teorizar um sujeito intencional que controla sua própria
enunciação e que dispõe um alocutário a quem dirige sua significação em uma coreferência: “Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso
que emana de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra
enunciação em retorno. É possível identificar, através dessas palavras, um sujeito
essencialmente dialógico e comunicacional cujo ato como locutor visa agir
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intencionalmente sobre o alocutário a fim de produzir efeitos. Por outro lado, uma
leitura mais atenta de sua obra demonstra o caráter paradoxal dessa intencionalidade ao
ser instanciada em relação à noção de inconsciente, tal como foi estabelecida por
Benveniste. Essa noção de inconsciente é ainda articulada às noções de enunciação e de
sujeito.

Reporto aqui, para uma breve ilustração desse paradoxo, as palavras finais do texto
Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana. Benveniste diz ali
que o que há de intencional na motivação governa obscuramente a maneira pela qual o
inventor de um estilo configura a matéria comum e, à sua maneira, se liberta dela. A
intencionalidade é, pois, obscura e governada por forças que escapam ao saber do
sujeito. Por fim, na última frase de seu texto, Benveniste (2005, p. 94) 129 articula
explicitamente a noção de pessoa com o registro do inconsciente: “Na verdade, aquilo
a que chamamos inconsciente é responsável pela maneira como o indivíduo constrói a
sua pessoa, afirma, recalca ou ignora isto motivando aquilo.”

Considero interessante comentar a hipótese de que a obra de Benveniste tenha sofrido
uma degradação psicológica do sujeito muito semelhante à ocorrida com a obra de
Freud. Em Benveniste, tal degradação se deu, em grande parte, pela confusão
estabelecida entre os termos: sujeito enunciador e sujeito da enunciação. Se a teoria da
enunciação em Benveniste se solidifica por uma constante referência ao sujeito, o termo
sujeito da enunciação, em geral, não aparece em seus textos e essa é uma constatação
feita por diversos interpretadores de sua obra. A sua linguística da enunciação se liga
mais diretamente com o termo subjetividade, sendo que o sujeito da enunciação,
identificado em seus textos, é fruto de uma releitura de sua obra, assim como o sujeito
identificado na obra de Freud.

A expressão sujeito da enunciação está intimamente associada à obra de Benveniste,
mas ela, em si, não é utilizada ou muito raramente utilizada pelo linguista: dentre as
129
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várias leituras que atribuem esse conceito a Benveniste, a leitura de Lacan é uma das
mais decisivas. Mais uma vez, vê-se seu caminho teórico se encontrando com a
Psicanálise. Dessons (2006)130 sugere uma dupla maneira de tratar o problema do
sujeito da enunciação na obra de Benveniste, colocando-o no interior e no exterior de
sua teoria. No que se refere ao interior, o que é importante frisar e já é sabido por muitos
linguistas, é que a teoria da enunciação implica um sujeito, mas não implica uma teoria
sobre o sujeito. A teoria do sujeito, pois, não é o objeto do trabalho de Benveniste, mas
é ele que torna possível a teoria da enunciação. Já exteriormente, a noção de sujeito da
enunciação é elaborada a partir da oposição entre enunciado e enunciação, muito
utilizada por Lacan em seus primeiros textos sobre a especificidade da escuta analítica.

Para Dessons, nesse sentido, sujeito da enunciação significa a noção de sujeito tal como
é induzida pela teoria da enunciação de Benveniste. Já se sabe o quanto a noção de
sujeito é problemática e polêmica e o quanto Benveniste aguça essa problemática, o que
explica o receio e rejeição causados por ele na comunidade linguística e o esforço para
se psicologizar sua teoria da enunciação.

Retomo agora a questão da diferença entre sujeito enunciador e sujeito da enunciação,
cuja confusão conceitual é em muito responsável pela degradação psicológica da teoria
enunciativa de Benveniste. A expressão sujeito enunciador é muito corrente no campo
da Psicologia e nas teorias discursivas de enfoque comunicacional. O sujeito enunciador
parte de uma intenção, ele designa o indivíduo engajado em um processo de locução, ou
seja, de transmissão de uma mensagem. Dessons (2006, p. 133)131 se utiliza de uma
interessante metáfora para designar o sujeito enunciador: “L´individu parle parce qu´il
est doué de la faculté langagière, mais de la même façon qu´il court parce qu´il est
doué de la faculté ambulatoire.”132 Por essa frase, torna-se claro que o sujeito
enunciador não se funda na atividade de palavra, pois a fala é apenas consequência da
faculdade linguageira. Trata-se de algo completamente diferente na teoria enunciativa
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desenvolvida por Benveniste, pois o seu sujeito da enunciação designa o sujeito que se
constitui dentro e pela enunciação de seu discurso.

Essa dupla expressão dentro e pela, tão repetida por Benveniste em vários de seus
textos, demonstra o quanto para ele a linguagem é indissociavelmente um lugar e um
processo da subjetivação. Isso demarca uma diferença fundamental da concepção egóica
do sujeito sustentada pela noção de sujeito enunciador que concebe a linguagem como a
faculdade global da consciência e não como instância fundadora do sujeito. A
linguagem do sujeito enunciador é aquela linguagem como instrumento, explicitamente
criticada por Benveniste, pois é uma linguagem que não constitui o falante como sujeito
por não levar em conta que o processo de subjetivação se dá dentro da linguagem. O
sujeito se constitui, assim, dentro e pela enunciação de seu discurso.

Dessons (2006, p.138), ao se reportar ao princípio da reinvenção na teoria enunciativa
benvenisteana, exprime essa questão de uma forma que considero particularmente
relevante, ao afimar que “...d´une énonciation à une autre, le sujet, ce sujet-là du
langage, se constitue à neuf.”133 Trata-se de uma proposição que, ao meu ver, guarda
possíveis semelhanças com o axioma lacaniano que afirma que um significante
representa o sujeito para outro significante. O sujeito se constitui, para Benveniste e
para Lacan, no próprio ato de fala; ele é a própria consequência da articulação
significante, nos termos de Lacan, e do desencadeamento discursivo, nos termos de
Benveniste.

Ao situar a subjetividadade no exercício da linguagem e compreender o sujeito como
constitutivo do discurso, Benveniste faz da linguagem um fenômeno irredutível. Pois
sua teoria do discurso postula uma concepção de sujeito diferente do indivíduo locutor,
por se constituir pelo ato de palavra. Nesse ponto, é o próprio Dessons (2006, p. 143) 134
que aproxima o sujeito da enunciação de Benveniste do campo do inconsciente ao dizer:
“La distinction de l´individu locuteur (en fait, le sujet énonciateur) e du sujet de
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l´énonciation s´accompagne du caractère corollaire de non-conscience du procès de la
subjectivité...”135 O autor fala de não-consciência do processo de subjetividade mas,
devido ao grande suporte que Benveniste encontrou na psicanálise lacaniana, seja em
seu escopo teórico ou no acolhimento que o campo analítico lhe proporcionou, acredito
ser legítimo aproximar ainda mais o sujeito da enunciação de Benveniste ao de Lacan.
Sabemos que o sujeito da enunciação lacaniano é o próprio sujeito do inconsciente, o
que torna possível uma interpretação analítica dessa não-consciência do sujeito da
enunciação benvenisteano, tal como o define Dessons.

Em Tendências recentes em linguística geral, Benveniste (2005, p. 13)136 assim se
expressa a respeito dos processos de significação na língua: “E uma vez que esse
funcionamento é inconsciente, como é inconsciente a estrutura dos comportamentos,
psicólogos, sociólogos e lingüistas associaram com vantagem os seus esforços nessa
pesquisa.” Torna-se mais claro agora porque a expressão sujeito enunciador provoca
uma degradação psicológica do sujeito da enunciação, ainda que Benveniste evoque a
figura do psicólogo, ao confundi-lo com o indivíduo enunciador que se constitui
anteriormente e externamente à sua enunciação. Essa confusão, por sua vez, é também
fruto da cisão ocorrida nos anos setenta entre uma teoria da enunciação oriunda dos
trabalhos de Benveniste e uma segunda teoria da enunciação oriunda das correntes da
Pragmática. A segunda se encontra muito mais ancorada nos pressupostos da Psicologia
Comportamental, enquanto a primeira é mais solidária à Psicanálise. Para Dessons
(2006)137, a substituição do sujeito da enunciação pelo sujeito enunciador é sintoma de
uma interpretação psicologizante da teoria de Benveniste.

Dessa forma, o papel da enunciação na teoria de Benveniste, não compreendido por
Pêcheux provavelmente por algumas das razões acima expostas, marca uma fenda no
Estruturalismo e abre as portas para a entrada da Psicanálise. No que concerne à sua
crítica a Benveniste, acredito que Pêcheux não deixa de ser contraditório com o seu
135
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próprio horizonte conceitual. Ao mesmo tempo em que em importam para a sua Análise
do Discurso determinados conceitos oriundos da Psicanálise, fundamentalmente os
conceitos de sujeito e de grande Outro, o seu posicionamento frente a tais conceitos é
claramente paradoxal. Pêcheux se esforça por mantê-los e dar a eles uma consistência
conceitual nos fundamentos do discurso, porém consagra grande atenção à interpelação
ideológica do sujeito no sentido de Althusser, o que consolida o imaginário e a ilusória
unidade do sujeito e do discurso. O sujeito interpelado pela ideologia, conforme
teorizado por Pêcheux em grande parte de sua obra, possui flagrantes semelhanças com
o sujeito psicólogico que ele mesmo critica e parece enxergar em Benveniste. É somente
no momento mais tardio de seu ensino, já na década de oitenta, que esse obstáculo à
entrada da Psicanálise é atenuado por Pêcheux, quando também se ameniza a influência
do pensamento de Althusser e de seus Aparelhos Ideológicos do Estado em sua obra.

Benveniste, ao contrário de Pêcheux, não propôs uma teoria do sujeito sombreada pela
ideologia, o que possibilitou uma articulação mais próxima com o discurso da
Psicanálise. A despeito de não ser considerado um analista do discurso e sim um
linguista da enunciação, a sua preocupação em inserir no campo da Linguística as
noções de sujeito e de discurso antecede os trabalhos de Pêcheux no contexto da
AD69138 em mais de duas décadas, sendo muitos de seus trabalhos sobre subjetividade e
enunciação datados da década de quarenta.

O sujeito da enunciação de Benveniste, desenvolvido em diversos momentos de sua
obra, e cujo expoente se encontra em O Aparelho Formal da Enunciação, é fonte de
inspiração para o sujeito da enunciação proposto por Lacan, como a seguinte passagem
demonstra:

O Eu aparece primeiramente como assujeitado, como assujeito. Escrevi essa
palavra em algum lugar para designar o sujeito, na medida em que ele não
se produz senão dividido no discurso. Se o animal falante não pode abraçarse com o parceiro senão inicialmente assujeitado, é por já ter sido falante
138
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desde sempre, e porque, na própria aproximação desse abraço, só pode
formular o Tu és matando a si mesmo. Ele “outrifica” o parceiro, faz dele o
lugar do significante. (Lacan, 2008, p. 78)139

O que Lacan nessa passagem denomina de “outrificar” o parceiro e fazer dele o lugar do
significante, Benveniste diz, à sua maneira, ao entender que os índices de pessoa (a
relação eu-tu) apenas se produzem na e pela enunciação que, por sua vez, postula o
outro diante do sujeito que enuncia. É o que ele denomina de acentuação da relação
discursiva com o parceiro, independente de ser real, imaginado, individual ou coletivo.
Disso deriva sua noção do monólogo como um diálogo interiorizado entre um eu
locutor e um eu ouvinte. Por essa razão, Benveniste propõe semantizar e renomear as
formas

tradicionalmente

denominadas

de

pronomes

pessoais

e

pronomes

demonstrativos, passando a denominá-las de indivíduos linguísticos. Os indivíduos
linguísticos se diferenciam de um paradigma gramatical por surgirem do acontecimento
individual que é a enunciação. Nas palavras de Benveniste (2006, p. 85) 140 “Eles são
engendrados de novo cada vez que uma enunciação é proferida, e cada vez eles
designam algo novo.”

Em O Aparelho Formal da Enunciação, Benveniste parte de uma diferenciação que
localiza o lugar do ser falante, ao distinguir as condições de emprego das formas
(nomenclatura morfológica e gramatical) das condições de emprego da língua (o seu
uso). Ambas configuram, em seu ponto de vista, dois mundos diferentes e duas formas
distintas de descrever e interpretar o fenômeno linguístico. Essa condição de emprego
da língua, nesse momento mais tardio de sua elaboração teórica, é um mecanismo total e
constante que afeta a língua por inteiro, o que significa dizer que, a partir desse texto,
Benveniste generaliza o fenômeno da enunciação. A enunciação é compreendida nesse
texto como uma realização da língua no discurso através de um ato individual de
apropriação da fala. Essa interpretação da enunciação como um paradigma inteiro é
139
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estendida até a análise das formas temporais que se determinam em relação ao ego, o
centro da enunciação.

A temporalidade, nas palavras de Benveniste (2006, p. 84), é produzida na e pela
enunciação: “O presente formal não faz senão explicitar o presente inerente à
enunciação, que se renova a cada produção de discurso...” Em uma tentativa de
estender ainda mais os limites da enunciação, Benveniste (2005, p. 86) a faz infiltrar no
próprio aparelho formal da língua, afirmando que a enunciação fornece as condições
necessárias às grandes funções sintáticas: “Todas as formas lexicais e sintáticas da
interrogação, partículas, pronomes, seqüências, entonação, etc., derivam deste aspecto
da enunciação.” No mesmo diapasão, ocorrem para o linguista a asserção (a
comunicação de uma certeza) e a intimação (ordens, apelos). Dessa forma, O Aparelho
Formal da Enunciação representa uma ruptura, um divisor de águas na obra de
Benveniste, por finalmente generalizar o fenômeno da enunciação da língua. A clássica
dicotomia entre pessoa (eu-tu) e não-pessoa (ele) dá lugar a essa concepção global e
totalizadora dos processos enunciativos.

É possível encontrar nas páginas de O Aparelho Formal da Enunciação a construção de
um sujeito da enunciação cindido como o teorizado por Lacan, pois o que interessa a
Benveniste (2006, p. 82)141 é o próprio ato sempre único e irrepetível da produção de
um enunciado e não o texto desse enunciado. Esse impasse, no que concerne a uma
localização precisa do sujeito da enunciação, pode ser resumido por essas palavras que
explicitam a noção de um sujeito dividido pelo discurso: “...cada um sabe que, para o
mesmo sujeito, os mesmos sons não são jamais reproduzidos exatamente, e que a noção
de identidade não é senão aproximativa mesmo quando a experiência é repetida em
detalhe.” Essa divisão do sujeito surge de maneira ainda mais clara ao tratar do ego
como centro da enunciação. Esse ego a que se refere Benveniste, já foi tradicionalmente
interpretado como uma instância psicológica do indivíduo, o ego central da consciência,
degradando assim as bases de sua teoria enunciativa. A própria continuidade do texto
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desmente essa leitura, onde Benveniste (2006, p. 88) apresenta um ego dividido, em
uma semelhança com o eu freudiano e o sujeito lacaniano:

Esta transposição do diálogo em “monólogo” onde EGO ou se divide em
dois, ou assume dois papéis, presta-se a figurações ou a transposições
psicodramáticas: conflitos do “eu [moi] profundo” e da “consciência”,
desdobramentos provocados pela “inspiração”, etc.

A produção de uma enunciação pelo sujeito postula necessariamente, para Benveniste, a
implantação de um outro diante de si, de um alocutário que faz do locutor também um
co-locutor, ainda que em uma situação de monólogo. Esse outro é esclarecido por
Benveniste como uma alteridade, e não uma necessária presença física, possibilidade
conferida pelo aparelho linguístico da enunciação que, em suas palavras, é sui-reflexivo
e compreende um jogo de oposições do pronome e do antônimo (eu/ me/ mim
[Je/me/moi]).

O ato de produzir uma enunciação faz, assim, surgir o sujeito como efeito de linguagem
e se configura então toda a lógica significante em torno da qual todo e qualquer discurso
se sustenta. O campo do Outro se faz o campo de inscrição daquilo que se articula no e
como discurso. É na própria estrutura do Outro, estabelecendo outra analogia entre
Benveniste e Lacan, que se encerra a possibilidade do eu e do tu, como um
endereçamento em forma de demanda.

2.4- Benveniste e a enunciação na língua

Procurei demonstrar, nos tópicos anteriores, a afinidade textual de Benveniste com o
pensamento lacaniano em diferentes momentos de sua produção teórica. Benveniste,
assim como fez Lacan, retira a condição humana do biologismo e funda-a na relação do
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homem com a linguagem, relação descoberta no inconsciente por Freud. Essa relação é
colocada em discussão, ao se tratar da semântica:

A noção de semântica nos introduz no domínio da língua em emprego e em
ação; vemos desta vez na língua sua função mediadora entre o homem e o
homem, entre o homem e o mundo, entre o espírito e as coisas, transmitindo
a informação, comunicando a experiência, impondo a adesão, suscitando
resposta, implorando, constrangendo; em resumo, organizando toda a vida
dos homens. (Benveniste, 2006, p. 229)142

Em entrevista sobre Estruturalismo e Linguística, concedida a Pierre Daix em julho de
1968, Benveniste retoma as duas modalidades de sentido na língua, que são o modo
semiótico e o modo semântico. O modo semiótico se refere ao próprio signo
saussureano como unidade dotada de sentido, em que as palavras podem ou não ter
sentido, o que constitui um raciocínio fechado. Benveniste justifica então seu maior
interesse pela semântica, por ter ela, em suas palavras, uma abertura para o imprevisível
e para o mundo, já que ela é o sentido resultante do encadeamento e da apropriação pela
circunstância. Em contrapartida, o modo semiótico, ainda em suas palavras, é o sentido
fechado sobre si mesmo e contido de algum modo em si mesmo. Por essas palavras, é
possível perceber qual a noção de semântica, essa plurissignificante no campo dos
estudos da linguagem, é defendida por Benveniste. O autor funda sua concepção de
semântica sobre a noção de frase como unidade do discurso, da mesma forma que as
correntes linguísticas que não se ocupam da questão do sujeito. No entanto, para ele, a
semântica aparece indissociável da situação de palavra do locutor, ou seja, daquele
sujeito que fala no momento da produção de uma enunciação.

Como afirma Benveniste em Natureza do signo linguístico, tudo na linguagem precisa
ser definido em termos duplos; tudo traz a marca e o selo da dualidade opositiva:
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dualidade articulatória / acústica, do som e do sentido, do indivíduo e da sociedade, da
língua e da fala, do material e do não-substancial, do “memorial” (paradigmático) e do
sintagmático, da identidade e da oposição, do sincrônico e do diacrônico, etc. Cada um
desses termos, como atesta Benveniste ao evocar Saussure, não têm valor por si mesmo
ou remetem a uma realidade substancial; cada um deles adquire o seu valor pelo fato de
que se opõe um ao outro:

A lei absolutamente final da linguagem consiste, se ousamos dizê-lo, em que
não há nada jamais, que possa residir em um termo: isso é conseqüência
direta do fato de que os símbolos lingüísticos não têm relação com aquilo
que devem designar; assim, pois, a é impotente para designar algo sem o
concurso de b e o mesmo ocorre a este, sem o concurso de a; ambos só têm
valor pela sua diferença recíproca, ou nenhum valor, mesmo por uma parte
qualquer dele mesmo (suponho a “raiz”, etc.), a não ser por esse mesmo
plexo de diferenças eternamente negativas. (Benveniste, 2005, p. 43)143

Esse complexo sistema de oposições, que atesta que na língua só há diferenças,
demonstra que a língua é um sistema marcado pelo equilíbrio entre as partes, porém
esse equilíbrio, segundo o próprio Benveniste, jamais atinge uma simetria completa pelo
fato de que a assimetria entre as instâncias do eu e do tu está inscrita no próprio
princípio do discurso. Podemos aproximar essa dimensão assimétrica, proposta por
Benveniste, da idéia de Lacan de que o campo da fala se constitui por uma mediação
pelo campo do Outro. Os elementos simbólicos, seguindo o rastro de Saussure, não
possuem significação a priori, mas apenas a partir de um critério posicional marcado
pela diferença. O sentido resulta sempre do modo de articulação dos elementos
significantes na produção de um ato de linguagem, esse constantemente variável. Essa
assimetria só existe e só é verificável se nos referimos a uma linguística que coloque em
seu centro as noções de sujeito e de discurso.
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Em sua já citada entrevista sobre Estruturalismo e Linguística, concedida a Pierre Daix,
em 1968, Benveniste (2006, p. 18)144 aborda a questão do caráter sempre único e
irrepetível da enunciação a partir de uma interessante formulação, que toca o que há de
mais cotidiano na vida de qualquer falante: “Dizer bom dia todos os dias da vida a
alguém é cada vez uma reinvenção.” A idéa de uma invenção no campo da linguagem é
novamente destacada por Benveniste (2006, p. 18) nessa outra passagem:

Ora, todo homem inventa sua língua e a inventa durante toda sua vida. E
todos os homens inventam sua própria língua a cada instante e cada um de
uma maneira distintiva, e a cada vez de uma maneira nova.

Benveniste não se furta a dizer, inclusive, que cada locutor fabrica sua língua. Essa
noção de invenção, de fabricação, de uma contextualização sempre nova no âmbito da
língua e da enunciação, torna possível situar Benveniste em contato direto com a
linguagem tal como a concebe Lacan no período mais tardio de seu ensino. Há uma
citação de Lacan (2007, p. 129)145, retirada do Seminário 23 O sinthoma, que ilustra
essa constatação:

Criamos uma língua na medida em que a todo instante damos um sentido,
uma mãozinha, sem isso a língua não seria viva. Ela é viva porque a
criamos a cada instante. É por isso que não há inconsciente coletivo. Há
apenas inconscientes particulares, na medida em que cada um, a cada
instante, dá uma mãozinha à língua que ele fala.

Essas duas citações são, no meu ponto de vista, exemplos consistentes da maneira como
a linguagem, para ambos teóricos, não é um objeto delimitado sobre o qual nos
144
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debruçamos para estudar. A linguagem é uma constante criação ou, como Benveniste
frequentemente se expressa, ela é um problema. O discurso, nessa perspectiva, se
encontra muito mais ao lado da invenção do que da comunicação. Bem verdade que
esse ponto de vista benvenisteano sobre a linguagem é herança de sua filiação teórica a
Saussure para quem, em uma importante definição, é o ponto de vista que cria o objeto,
ao contrário de o objeto preceder o ponto de vista. Trata-se de uma crítica ao
cientificismo positivista que parte do princípio de que os fatos apenas existem em
função da definição que se dá a eles. Benveniste é categórico a esse respeito em seu
tributo a Saussure na ocasião do cinquentenário de sua morte, no texto de 1963
Saussure após meio século. Nesse texto, originalmente uma conferência, Benveniste
expressa que atingir o fato de língua como uma realidade objetiva não passa de uma
crença, sendo que apenas a apreendemos a partir de certo enfoque que é preciso ser
definido.

Proponho associar essa primazia benvenisteana da enunciação subjetiva na
comunicação, em detrimento da noção de transmissão de informação, com a bipartição
proposta por Lacan entre palavra plena e palavra vazia. Essas duas expressões são
propostas no texto Função e campo da fala e da linguagem na psicanálise para
diferenciar uma fala imaginária (palavra vazia) de uma fala simbólica (palava plena) ou,
em outros termos, para diferenciar a enunciação (palavra plena) do enunciado e da
informação (palavra vazia).

A respeito da fala, para Lacan ela também pressupõe o outro assim como para
Benveniste, pois postula que não há fala sem resposta, ainda que essa resposta seja o
silêncio. Ao discorrer sobre a arte do analista, Lacan (1998, p. 253) 146 demonstra sua
solidariedade com a concepção da comunicação como enunciação dialógica ligada ao
fenômeno da subjetivação, ao articulá-la com a instância do discurso: “Mesmo que não
comunique nada, o discurso representa a existência da comunicação; mesmo que negue
a evidência, ele afirma que a fala constitui a verdade; mesmo que se destine a enganar,
146

LACAN, J. (1953) Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

105

ele especula com a fé no testemunho.” Essa arte, ainda, deve consisitir em suspender as
certezas do sujeito e escandir o seu discurso, o que marca um movimento contrário a
uma suposta obtenção de informações por parte do analisando.

A verdade do sujeito está, pois, ligada a essa fala plena que é da ordem da enunciação
do inconsciente na estrutura do discurso. A fala vazia, por sua vez, é a fala enquanto
valorizada como um enunciado indiviso proveniente do eu e não do sujeito da
enunciação, o que justifica tomar a fala vazia como um representante da vertente
informativa da comunicação. Lacan (1998, p. 259) 147 fundamenta sua enunciação
dialógica pela noção de intersubjetividade, termo central na obra de Benveniste e muito
em voga naquela época, raramente utilizado por Lacan, sendo, inclusive, duramente
criticado por ele em períodos posteriores de seu ensino:

...quando o sujeito se engaja na análise, ele aceita uma posição mais
constituinte (...): a da interlocução; e não vemos nenhum inconveniente em
que esta observação deixe o ouvinte desconcertado. Pois isso nos dará
ensejo de insistir em que a locução do sujeito comporta um alocutário, ou,
em outras palavras, que o locutor constitui-se ali como intersubjetividade.

Retomando as palavras de Benveniste, necessitamos deixar de acreditar que se apreende
na língua um objeto simples, que existe por si mesmo, e que é suscetível de uma
apreensão total. A parcialidade do objeto língua mais uma vez coloca Benveniste (2005,
p. 41)148 na via da Psicanálise, inclusive, colocando em cena o que Milner (1987)149, em
suas palavras, denominou o desejo do linguista, ao deslocar seus questionamentos da
língua para o linguista: “A primeira tarefa consiste em mostrar ao lingüista ‘o que ele
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faz’, a que operações preliminares se entrega inconscientemente quando aborda os
dados lingüísticos.”

Observo que Benveniste fala de operações a que o linguista se entrega
inconscientemente, aproximando a Psicanálise não apenas dos estudos da linguagem
como um aparato teórico, mas do próprio sujeito linguista. Ou seja, o saber que compete
ao linguista operar é o próprio saber do inconsciente, um saber não sabido, ao conceber
o linguista como um sujeito dividido. Em outros termos, considero que Benveniste está
dizendo, à sua maneira, que é o sintoma do linguista que está em jogo em suas
construções teóricas, e não uma suposta e muitas vezes esperada neutralidade no lugar
de pesquisador.

Benveniste não deixa de criticar as correntes linguísticas que, em sua época, não se
interessavam pela linguagem “ordinária”, ou seja, a linguagem cotidiana do sujeito
falante em suas pesquisas. Ele denuncia, conforme visto, que havia em toda parte um
esforço para submeter a Linguística a métodos rigorosos, com o objetivo de afastar as
construções subjetivas e o apriorismo filosófico. Em A forma e o sentido na linguagem,
Benveniste (2006, p. 221)150 sobre a linguagem afirma que: “Nosso domínio será a
linguagem dita ordinária, a linguagem comum, com exclusão expressa da linguagem
poética, que tem suas próprias leis e suas funções próprias.” Nesse mesmo texto,
Benveniste observa que a Linguística rejeita o que diz respeito ao sentido e à marca do
subjetivismo, procurando se ocupar do que é técnico e mensurável. Em suas palavras,
“...as manifestações do sentido parecem tão livres, fugidias, imprevisíveis, quanto são
concretos, definidos e descritíveis os aspectos da forma.” (2006, p. 221)

De fato, a linguagem ordinária é mais difícil de ser submetida às condições de verdade
que são fundamentais para uma discussão cientificista dos fenômenos linguísticos, por
ser ela equívoca, incerta e errante. A despeito dessa questão, Benveniste aponta que o
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objeto do linguista é precisamente essa linguagem ordinária que ele toma como dado e
cuja estrutura inteira explora. Do ponto de vista de um estruturalista, para que uma
análise linguística seja científica é preciso abster-se de suas questões semânticas e focar
em seus aspectos formais. Trata-se, para Benveniste, assim como para Lacan, de uma
noção de estrutura que, paradoxalmente, inclua o sujeito.

2.5- Benveniste, Abel e o significado antitético das palavras primitivas

Conforme já exposto, o texto freudiano sobre o significado antitético das palavras
primitivas é uma referência fundamental para aqueles que se interessam pela interface
entre Linguística e Psicanálise. Da mesma maneira que Benveniste é um dos linguistas
mais citados por Lacan, Abel é o linguista de Freud por excelência. Como testemunha a
pesquisa de Arrivé (1999)151, Abel não é somente o linguista mais citado por Freud:
após descobrir o trabalho de Abel, Freud o cita com grande frequência, por ser uma
teoria que lhe permite situar as relações entre linguagem e inconsciente. Logo, há uma
interessante articulação que aproxima Abel, linguista mais citado por Freud, e
Benveniste, um dos linguistas mais citados por Lacan. Benveniste, até onde se sabe, só
toma conhecimento de Abel a partir do artigo de Freud e sua interferência é fruto de
uma solicitação por parte de Lacan.

O fato de Lacan solicitar a intervenção de Benveniste, precisamente sobre o texto
freudiano do significado antitético das palavras primitivas certamente não é por acaso.
Isso se torna ainda mais notável se admitirmos, como o faz Arrivé (1999)152, que esse
peculiar texto de Freud se mantém até os dias de hoje como um ponto de passagem
obrigatório para quem se interessa pelas relações entre Psicanálise e linguagem.
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Benveniste e Lacan, como já pontuei nesta tese e o próprio texto testemunha, formaram
uma interlocução, ao menos parcial, no decorrer da década de cinquenta, período em
que Lacan esteve intimamente próximo da Linguística. A referência e deferência de
Lacan a Benveniste e seu reconhecimento como grande linguista são anteriores ao
convite para a publicação no primeiro número de La Psychanlyse. Na citada lição De
locutionis significatione, de 23 de junho de 1954, pertencente ao Seminário 1 Os
escritos técnicos de Freud, Lacan comenta a teoria do signo de Saussure e apóia seus
comentários na autoridade linguística de Benveniste. Lacan se apóia em Saussure e
Benveniste para legitimar a pertinência de termos como significante, significado,
discurso, significação e semântica para a situação analítica.

Logo no início de sua exposição, Lacan comenta uma entrevista que tivera com
Benveniste sobre a questão da significação e se refere ao mesmo como “a pessoa mais
eminente no domínio lingüístico francês”. Ao prosseguir sua exposição, o psicanalista
atribui a “um homem tão eminente quanto o Sr. Benveniste” a descoberta inédita de uma
dupla zona de significação na língua. Por fim, Lacan diz a seu público que tal
descoberta do linguista fora confiada a ele como um encaminhamento atual de seu
pensamento e é algo que é feito para nos inspirar mil reflexões.

É notável o alto grau de respeito e admiração que Lacan deposita em Benveniste nesse
momento de seu ensino e de seu pensamento. Isso é reafirmado na nona nota de pé de
página de O seminário sobre “A carta roubada”, de 1954, onde Lacan denomina de
“magistral” a retificação feita por Benveniste a respeito da falsa via filológica traçada
por Freud sobre o sentido antitético de certas palavras, primitivas ou não. É conhecido
que o diálogo e a parceria de Lacan com Benveniste e os demais linguistas se
encontrava mais concentrado na década de cinquenta, momento em que o psicanalista se
apoiava no estruturalismo linguístico para o seu retorno a Freud, sendo que,
posteriormente, vieram rupturas, discordâncias e dissabores.
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Lacan, posteriormente, explicita esse descontentamento, no ano de 1970, em
Radiofonia, ao atacar Benveniste e sua contribuição para o primeiro número de La
Psychanalyse. Ao comentar que a Linguística não tem sobre o inconsciente nenhuma
influência, por deixar em branco o que nele surte efeito, o objeto a, Lacan (2003, p.
408)153 assim se expressa: “Essa carência do linguista, pude verificá-la por uma
contribuição que pedi ao maior que existiu entre os franceses, para ilustrar o
lançamento de uma revista de minha criação (...) – a psicanálise, nada menos.” A
despeito da clara insatisfação que Lacan mais tardiamente demonstra pela contribuição
de Benveniste, como atesta a expressão carência do linguista, o grande Linguista da
Enunciação permanece sendo reconhecido como o maior que existiu entre os franceses,
demonstrando um provável misto de admiração e desprezo por parte de Lacan.

Independente de tais questões, nesse momento dos anos cinquenta, rico no diálogo
lacaniano com vários linguistas, Benveniste ocupa de fato uma posição diferenciada,
como atesta Arrivé:

Agora, em que sentido é tomada a oposição linguagem/língua/discurso?
Exatamente no sentido de Benveniste. Porque Benveniste? A razão da
escolha é evidente: com Saussure e Jakobson, é o lingüista mais
continuamente alegado por Lacan. (Arrivé, 2001, p. 114)154

Dessa forma, o diálogo com a Psicanálise, como observa Dosse (1993)155, oferece a
Benveniste um meio a se fazer valer e reconhecer suas posições a respeito da
enunciação e da emergência do sujeito na linguagem, posições recusadas pelo campo
linguístico dessa época. Benveniste, em seu texto, não apenas articula a psicanálise com
as questões da linguagem em seu escopo teórico, mas, inclusive, estabelece sua
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importância no centro da conduta clínica, da relação analista – analisando, ou seja,
coloca em evidência as noções de diálogo e intersubjetividade.

Dessa forma, é

localizável no texto de 1956 a presença de uma teoria enunciativa envolvendo
linguagem e sujeitos ou envolvendo palavra e subjetividade que, no caso específico
ilustrado pela relação analista-analisando, envolve sujeitos parceiros em uma situação
dialógica e comunicacional. 156 Sobre essa situação dialógica, Benveniste, inclusive,
questiona a especificidade dessa linguagem analítica como instâncias de representação
do sujeito (analisando) e do/para o outro (analista):

Tudo anuncia aqui o advento de uma técnica que faz da linguagem o seu
campo de ação e o instrumento privilegiado da sua eficiência. Surge então
uma questão fundamental: qual é essa “linguagem” que age tanto quanto
exprime? É idêntica à que se emprega fora da análise? É a mesma apenas
para os dois parceiros? (Benveniste, 2005, p. 83)157

Percebe-se nesse trecho uma preocupação em articular e ao mesmo tempo distinguir a
linguagem para o campo analítico e a linguagem cotidiana, a concepção de linguagem
operada pela Psicanálise e a concepção operada pelas teorias linguísticas. Benveniste
(2005, p. 93)158, ao comentar a linguagem dos sonhos, coloca ainda que “Na área em
que se revela essa simbólica inconsciente, poder-se-ia dizer que ela é ao mesmo tempo
infra – e supra lingüística.”, articulando explicitamente o inconsciente com a linguagem
e, de maneira mais específica, com a própria Linguística.
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Em Saussure após meio século (1963), Benveniste (2005, p.44)159 não se furta a dizer
que “Todos os aspectos da linguagem que temos como dados são o resultado de
operações lógicas que praticamos inconscientemente.” E prossegue sua assertiva com
uma irônica frase que divide e perturba o leitor: “Tomemos consciência disso”. O leitor
é jogado em um embaraçoso paradoxo, ao ser convidado a tomar consciência de que
todos os aspectos da linguagem em uso são praticados sob o pano de fundo de um saber
não sabido, de um saber inconsciente. Como tomar consciência de algo que é
inerentemente inconsciente? A construção textual de Benveniste opera à maneira de um
chiste. Todavia, essa aproximação de Benveniste entre a linguagem e o inconsciente,
como seus próprios textos e sua teoria da enunciação esclarecem, não se dá pela língua
como pura estrutura, mas pela mediação do discurso e da linguagem em uso, o que
conflui para a perspectiva da prática analítica.

Em outro momento do texto, é possível localizar Benveniste antecipando questões
cruciais amplamente elaboradas em 1970 no seu famoso e tardio artigo O Aparelho
formal da enunciação, sobre a distinção entre língua como sistema e língua em uso por
um sujeito no contexto da enunciação:

A língua é um sistema comum a todos; o discurso é ao mesmo tempo
portador de uma mensagem e instrumento de ação. Nesse sentido, as
configurações da palavra são cada vez únicas, embora se realizem no
interior – e por intermédio – da linguagem. Há, pois, antinomia no sujeito
entre o discurso e a língua. (Benveniste, 2005, p. 84)160

Benveniste foi convidado por Lacan para dar sua contribuição ao primeiro número da
revista La Psychanalyse, em 1956, por demonstrar adesão às teses discutidas em
Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, de 1953, um dos textos
159
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lacanianos mais fortemente ancorados em pressupostos linguísticos. A contribuição de
Benveniste para a revista em questão é o texto Observações sobre a função da
linguagem na descoberta freudiana, um comentário crítico sobre o texto freudiano de
1910 A significação antitética das palavras primitivas e igualmente um tributo à talking
cure analítica. O linguista ali trabalha a dimensão subjetiva da linguagem cuja análise
convida um sujeito a experienciar e discute a concepção de cura calcada na
possibilidade de se reescrever e de se reposicionar frente à sua própria história, partindo
de um processo narrativo biográfico. Benveniste ainda define o que Freud denominou
de realidade psíquica, ao enunciar que a dimensão operada pela Psicanálise não trata da
dimensão da realidade empírica e sim da dimensão do discurso, sendo esse que vem
conferir autenticidade à experiência:

De fato, se ele precisa de que o paciente lhe conte tudo – mesmo que se
expresse ao acaso e sem propósito definido – não é para reconhecer um
fato empírico que não haja sido registrado em parte nenhuma a não ser na
memória do paciente: é porque os acontecimentos empíricos não têm
realidade para o analista a não ser no – e pelo – ‘discurso’, que lhes
confere a autenticidade da experiência, sem consideração da sua realidade
histórica, e mesmo (é preciso dizer: sobretudo) que o discurso evite,
transponha ou invente a biografia que o sujeito se atribuiu. (Benveniste,
2005, p. 83)161

A dimensão ética da linguagem em uso é constantemente ressaltada por Benveniste em
seus textos, ao colocar em cena a já mencionada responsabilização do sujeito em sua
enunciação. Benveniste ainda demonstra interesse pelas análises freudianas e suas
íntimas relações com o universo da palavra e da subjetividade. Ressalta que o analista
deve estar atento não apenas ao discurso, mas às rupturas do discurso, demonstrando
sua adesão a uma concepção de discurso não ancorada em sua compreensão fechada.
Ainda segundo o linguista, Freud lançou luzes decisivas sobre a atividade verbal, tal
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como se revela na associação livre, sendo que toda a força da linguagem é intimamente
atrelada à hipótese do inconsciente. O processo analítico é um fenômeno de discurso
marcado por uma tomada particular da palavra, a palavra que marca cada sujeito de
maneira estritamente particular. Isso acentua um ponto de contato entre a teoria da
enunciação de Benveniste e as elaborações lacanianas vigentes na época. Tal encontro
conceitual é justificado por Dosse:

Esse encontro entre as teses lacanianas e Benveniste não é fortuito: é uma
decorrência, para além do interesse mútuo de estabelecer a cientificidade
dos respectivos discursos, da vontade comum de subtrair o continente de
saber de cada um da sua dependência da história, quer seja o
filogeneticismo freudiano para um ou a filologia histórica para outro.
(Dosse, 1993, p. 63)162

Benveniste propõe nesse texto uma reflexão sobre a relação entre Freud e o linguista
Carl Abel. Ele, dessa forma, mostra-se interessado pelas reflexões de Abel, mas um
interesse mediado por Freud: trata-se de problematizar a influência que Abel tivera
sobre Freud. Em uma nota de rodapé, adicionada em 1911 à terceira edição de A
interpretação de sonhos, Freud se vale das teses de Abel para justificar suas hipóteses
sobre a dinâmica do inconsciente, estabelecendo um paralelismo entre as teses de Abel
sobre a natureza antitética das palavras em algumas línguas primitivas com a maneira
pela qual as representações opostas convivem harmonicamente no inconsciente. Essas
representações opostas são apresentadas por um único elemento, na medida em que o
inconsciente desconhece o “não”, qualquer princípio de contradição e os índices de
positividade e negatividade. Em suas palavras, os sonhos se sentem livres para
representar qualquer elemento por seu oposto, tornando impossível decidir à primeira
vista se qualquer elemento que admita um contrário está presente no trabalho do sonho
como positivo ou negativo.
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Podemos lançar mão de um exemplo freudiano muito frequentemente citado, um sonho
onde a cor branca representa ao mesmo tempo a inocência e a impureza sexual. Freud
conclui que, sobre esse aspecto, o sonho se comporta da mesma forma que essas línguas
primitivas pesquisadas por Abel.

Percebo que o interesse pela questão da linguagem, especificamente pelo linguista Abel,
é algo que o próprio Freud fundamenta no início de suas teorizações e remete ao
momento da própria criação da Psicanálise. Tendo consciência disso, Benveniste não se
furta de trazer A interpretação de sonhos em seu artigo e fazer referência à lógica
particular dos sonhos para discutir as teses de Freud. Segundo Milner (2008)163, parecia
a Freud que Abel propunha dois paralelos exatos dentro de um domínio estritamente
lexical: o que é verdadeiro no sonho sobre a relação entre material representante (a cor
branca) e a significação representada (inocência ou impureza) é igualmente verdadeiro
na língua sobre a relação entre material fônico e coisa significada.

Assim, partindo de sua descoberta no egípcio antigo, um mesmo material fônico pode
significar realidades opostas. Freud exemplifica com determinadas palavras que podem
significar ao mesmo tempo “forte” ou “fraco”, “comandar” ou “obedecer”; e compostos
como “velho - jovem” ou “longe - perto”. Conclui que esses compostos exprimem, no
uso da língua, a significação de uma de suas partes contraditórias, uma parte que teria
tido a mesma significação só por si. Abel justifica esse curioso fenômeno linguístico de
uma forma que, a despeito de vários aspectos diferentes em seu raciocínio sobre a
língua, possibilita-me considerá-lo como um saussureano avant la lettre. Ele não deixa
de observar, e Freud segue sua trilha, que nossos conceitos devem sua existência a
comparações. Em suas palavras, tudo no mundo é relativo e tem uma existência
independente apenas na medida em que se diferencia quanto a suas relações com as
outras coisas.

Dessa forma, a palavra que, a princípio, parece significar simultaneamente “forte” e
“fraco”, designa na realidade a relação e a diferença entre ambos. Eis, de certa maneira,
163
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um paralelismo com o clássico princípio estrutural proposto por Saussure: a língua é um
sistema de diferenças em que não há positividade ou negatividade em si. Prosseguindo
com o raciocínio de Abel, essa forte ambiguidade linguística foi solucionada pelos
falantes via uso de gestos que indicariam o pólo significativo da palavra a ser utilizada
em cada contexto de comunicação.

Milner (2008)164 opina que, nas pesquisas de Abel sobre o egípcio antigo, o dado
importante é da ordem da indistinção e não da oposição, pois a indistinção descarta a
existência do “não”, assim como ocorre com a lógica dos sonhos. Na lógica onírica,
como já se sabe, um elemento é representado pelo seu oposto de modo que não há como
decidir, a princípio, se esse elemento que admita o contrário está presente no sonho
como positivo ou negativo.

A lógica da oposição, por sua vez, força Freud a limitar sua tese sobre a ausência de
contradição nos sonhos e já anuncia a noção de denegação, desenvolvida no importante
artigo Die Verneinung, de 1925; publicado com o título de A negativa. Nesse artigo,
Freud observa que o uso do “não” no discurso dos analisandos é um índice do recalque,
ou seja, o inconsciente só se faz reconhecer no discurso sobre a marca de uma negação.
Apropriando-se do exemplo citado pelo próprio Freud, quando um paciente ao relatar
um sonho diz sobre determinado personagem: “não é a minha mãe”, o que se tem é um
“não” seguido por uma afirmação “é a minha mãe”. A lógica da oposição vale-se do
mesmo princípio da denegação: utiliza-se do “não” para designar algo positivamente. O
que Freud encontra em Abel, por sua vez, são situações marcadas por uma ausência do
paradigma linguístico da oposição entre os nomes e da própria negação. Abel, em
resumo, não coloca em causa a negação. Sobre essa questão, Milner (2002) constata um
paradoxo de Freud, que faz referência a Abel precisamente no momento em que a tese
da inexistência do “não” no sonho é afirmada por ela mesma. O que Abel ilustra, por
sua vez, é a impossibilidade de se demarcar, à primeira vista, o significado de um
elemento determinado.
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Ao se utilizar do apoio das teorias linguísticas de Abel, Freud cria um impasse. Se por
um lado a inexistência do “não” e do princípio da contradição no sonho é afirmada e
endossada a partir de Freud, ela é igualmente limitada de diversas maneiras, pois o
sonho opera condensações e deslocamentos de representações que supõem os princípios
da contradição e da negação. Se Freud afirma que um elemento do sonho pode ser
representado pelo seu oposto, como afirmar então que ele desconhece os princípios da
contradição e da negação? Da mesma forma que se o mecanismo onírico da
condensação supõe duas representações opostas representadas no mesmo elemento,
como novamente excluir os princípios da contradição e da negação? O argumento
procurado em Abel é ao mesmo tempo relevante e frágil e a contradição aparece no
próprio Freud.

A respeito desse impasse, Milner (2008)165 propõe uma leitura para solucioná-lo, ao
postular que a Interpretação de Sonhos funciona como se tudo no texto operasse como
uma Verschiebung, um deslocamento no sentido cunhado por Freud, em que o
fundamental não é o que é destacado como tese direta, mas sua consequência: a
indecidibilidade166. O prosseguimento das elaborações de Milner me permite uma
íntima articulação entre A interpretação de sonhos, o paradigma estruturalista e o último
ensino de Lacan: se me detenho ao essencial, a tese de Freud nos diz que o sonho é
analisável em termos cada vez mais minimalistas. Essa hipótese minimalista é o que
Milner chama de os Uns do sonho: o desejo, o pensamento e os elementos mínimos dos
sonhos. Da mesma forma que a língua e a realidade são também analisáveis nos termos
dos Uns: a palavra, a coisa, o ato.

O inconsciente se faz assim um sistema no qual se supõe o mínimo possível de
propriedades. A Linguística Estrutural, por ser um paradigma de redução dos elementos
a um critério de pura diferença em um sistema, sustenta-se em determinadas teses
minimalistas. As propriedades mínimas do sistema linguístico são passiveis de ser
decompostas em elementos igualmente mínimos, sendo que o elemento do sistema tem
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suas propriedades determinadas pelo próprio sistema. Por outro lado, encontramos a
noção de registro do Um nos trabalhos de Lacan, a partir do Seminário 19 ...Ou pior. O
Um é solidário com as noções de gozo e de real da língua, por implicar uma vertente da
interpretação não mais ancorada no discurso do Outro. Partindo dessas pontuais
considerações, localizo, então, na Interpretação de Sonhos as duas faces dialéticas da
linguagem que são objeto da Psicanálise: a linguagem simbólica que oferece base para a
leitura estruturalista de Lacan, amplamente abordada no trabalho de interpretação e de
produção de sentido nos sonhos; e o real irrepresentável da língua, correlato ao umbigo
do sonho, tal como expressa Freud:

Mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é freqüente haver um
trecho que tem de ser deixado na obscuridade; é que, durante o trabalho de
interpretação, apercebemo-nos de que há nesse ponto um emaranhado de
pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que, além disso, nada
acrescenta a nosso conhecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo
do sonho, o ponto onde ele mergulha no desconhecido. (Freud, 1976, p.
482)167

Os Uns podem também se confundir com o registro do simbólico, se partimos das leis
da condensação e do deslocamento que governam a dinâmica onírica. O que no sonho
pode ser representado por um elemento, quantitativamente na realidade pode representar
uma infinidade de elementos, o que é próprio da condensação. Do ponto de vista
qualitativo, uma representação que seja fundamental no sonho pode ser sem importância
na realidade ou inversamente, o que é próprio do deslocamento. Por fim, algo que possa
ser confundido no sonho pode ser distinto ou mesmo opositivo na realidade, que é
próprio do significado antitético como cunhado por Abel.

Segundo um comentário de Milner (2008)168 que, na verdade segue a mesma via
associativa proposta por Freud, a não-coincidência quantitativa e qualitativa entre os
167
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diversos Uns pode ser concebida como o ponto crucial da análise, em que um desejo
único pode ser enunciado de diversas maneiras, ser expresso em múltiplos e diversos
atos. Se me detenho na expressão não-coincidência, plenamente desenvolvida pelos
trabalhos de Authier-Revuz (2001)169, entendo melhor por que razão o sonho é
considerado um discurso e um discurso heterogêneo. O sonho é um Outro, uma
alteridade para o próprio sujeito sonhador, é o lugar privilegiado da encenação do
inconsciente, que Freud denominou, a partir de Fechner, de uma outra cena (ein
anderer Schauplatz). O registro do sonho e o registro da realidade formam uma cena
discursiva heterogênea marcada pela não-coincidência de suas respectivas enunciações.
O trabalho do sonho projeta, assim, em um plano único de representação, os vários Uns
e suas correspondências.

Volto, após essas considerações, à pesquisa de Abel sobre o significado antitético das
palavras primitivas e sua leitura empreendida por Freud. O psicanalista encontrou
elementos no artigo de Abel para legitimar suas teorias sobre a linguagem no
inconsciente, mas de maneira a especificar a própria não-coincidência dos Uns e sua
indecidibilidade. A não-coincidência e a indecidibilidade podem ser ilustradas em Abel
a partir de sua hipótese sobre o uso de sinais na linguagem falada no Egito antigo. Em
sua opinião, era através do gesto que a significação desejada da palavra antitética
poderia ser explicitada. A interpretação dos sonhos, ao contrário, não se vale de um
elemento exterior à linguagem falada para escandir as significações e os sentidos das
representações. Os Uns do sonho também se confundem em sua extensa rede
associativa de condensações e deslocamentos, mas é no trabalho da própria linguagem,
a partir da interpretação, que uma significação pode ser escandida, traçando o caminho
da indecidibilidade rumo a não-coincidência dos Uns. A interpretação, assim como o
gesto na linguagem primitiva, introduz uma distinção e não confunde a indecidibilidade;
mas através de um elemento da própria linguagem falada e não exterior a ela. São duas
modalidades distintas de explicitar a não-coincidência em Abel e em Freud.
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Proponho agora me valer de um termo de Milner (1987)170 e me interrogar pelo desejo
do linguista. Para Milner (2008)171, há algo em Abel que opera para Benveniste como
da ordem de um choque. A partir da leitura de seu texto, é notável em Benveniste um
grande incômodo com relação às elaborações de Abel e um esforço para desqualificálas: ele não se furta em dizer que nenhum linguista qualificado, seja na época em que
Abel escrevia ou posteriormente, conservou este texto sobre as palavras primitivas, seja
em seus métodos ou em suas conclusões. Não deixa igualmente de afirmar que os dados
de Abel são falsos e que há razões, ao se reportar à história das línguas, para tirar todo o
crédito às especulações etimológicas de Abel que seduziram Freud.

Os ataques a Abel ganham contornos muito diretivos e pessoais se lembrarmos da
passagem em que Benveniste, de uma maneira bastante irônica, expressa que se há
insensibilidade à contradição ela não está na língua, mas na figura do próprio
pesquisador. Há um forte aspecto das postulações de Abel que provoca séria resistência
em Benveniste, que é sua hipótese sobre o uso de gestos para explicitar o pólo opositivo
da palavra antitética. As construções teóricas de Benveniste podem ser aproximadas do
axioma lacaniano que enuncia que não há metaliguagem, o que quer dizer que, para ele,
a Linguística não tem nada a saber de uma instância externa à língua. Para Abel, o
recurso ao gesto consiste em introduzir diferenciações no signo linguístico a partir de
um elemento exterior à língua. Para Benveniste, sendo fiel à sua herança saussureana, a
língua executa por si própria todas as diferenças que ela tem a conhecer. Esse princípio
é tão essencial que Saussure chega a afirmar que a língua pode se contentar com a
oposição de algo com nada: há uma diferença pura inscrita no próprio sistema
linguístico.

Se compreendermos que a língua é um sistema minimalista marcado pela relação de
oposição entre seus termos, torna mais clara a compreensão de que as línguas primitivas
não têm uma lógica particular que as diferenciem das línguas faladas atualmente. Da
mesma maneira que a contradição e o ilogismo estão inscritos na própria natureza do
170
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signo linguístico e não podem ser particularizados para uma língua específica inscrita
em determinado tempo histórico. É possível ler o axioma lacaniano o inconsciente é
estruturado como uma linguagem à luz das críticas de Benveniste em relação a Abel.
Conceber o inconsciente estruturado como uma linguagem tem uma importante
consequência: o algoritmo se refere a uma linguagem qualquer, sem qualquer
especificidade. Eu um momento mais tardio de seu ensino, no decorrer de uma lição do
Seminário 19 ...ou pior, esse ponto de vista estruturalista sobre a linguagem aparece de
forma explícita no discurso de Lacan em uma citação que, embora longa, merece ser
transcrita:

...se uma coisa digna do título de ´linguística como ciência´ se sustentou,
algo que parece ter a língua ou a fala como objeto, foi sob a condição de os
linguistas jurarem uns aos outros nunca , nunca mais – porque não se fizera
senão isso durante séculos- nunca mais, nem mesmo de longe, aludir à
origem da linguagem. Essa foi uma das palavras de ordem que dei a esta
forma de introdução que se articulou em minha formulação ´o inconsciente
é estruturado como uma linguagem´. (...) Não se trata, de modo algum, de
especular sobre alguma origem da linguagem. (Lacan, 2012, p. 67)172

A solidariedade de Benveniste com o Estruturalismo coloca-o em uma relação de
proximidade com Lacan e Saussure e um distanciamento com Freud. Dentre esses três
pensadores, Freud foi o único que não renunciou à questão das origens e submeteu o
inconsciente, ao menos em um período de sua teoria, à conformação de operar dentro da
particularidade de uma “língua primitiva” e não no universal da linguagem humana.
Benveniste é claro e direto sobre essa questão:

Essas confusões parecem nascer, em Freud, do seu constante recurso às
“origens”: origens da arte, da religião, da sociedade, da linguagem...
Freud transpõe constantemente o que lhe parece “primitivo” no homem em
um primitivo de origem, pois é exatamente na história deste mundo que ele
172
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projeta aquilo a que se poderia chamar uma cronologia do psiquismo
humano. (Benveniste, 2005, p. 90)173

Freud, um verdadeiro apaixonado pela questão das origens, como denuncia o prefixo
alemão Ur, frequentemente empregado em seus conceitos, (Ursprache, Urvater,
Urverdrängung, Urzene)174, desconhecia essa característica universal e estrutural do
signo linguístico, apesar de no texto sobre as palavras primitivas, demonstrar um grande
interesse por essas propriedades da linguagem.

É possível encontrar em Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise
algumas passagens em que Lacan também se posiciona criticamente em relação à idéia
de uma linguagem primitiva e a uma perspectiva historicizante dos fenômenos
linguístico e psíquico. Nesse texto, Lacan fala de um inconsciente histórico, mas em um
sentido bastante diferente daquele tratado por Freud em sua solidariedade conceitual
com Abel. Lacan aproxima a Psicanálise e a História de uma maneira que considero
inovadora, por postular que ambas sejam ciências do particular, que lidam com fatos
puramente acidentais e factícios, cujo valor último se reduz ao aspecto bruto do trauma.

É uma conceitualização do fenômeno histórico bastante diferente da concepção
cronológica que geralmente aprendemos a construir a seu respeito. Um certo caráter
atemporal da história, próprio do inconsciente, é igualmente formulado por Lacan
(1998, p. 262)175: “Os acontecimentos se engendram numa historicização primária, ou
seja, a história já se faz no palco em que será encenada depois de escrita, no foro
íntimo e no foro externo.” Lacan é ainda bastante diretivo ao dizer, no encadeamento de
sua exposição, que o que na Psicanálise se ensina o sujeito a reconhecer como seu
inconsciente é sua história. O analista ajuda o sujeito a perfazer a historicização atual
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dos fatos que já determinaram em sua existência um certo número de reviravoltas
históricas. Se esses fatos têm o sentido de fatos históricos, são como reconhecidos ou
censurados em uma certa ordem discursiva já inscrita no inconsciente. Lacan (1998, p.
294) reafirma, assim, a estrutura de linguagem no simbolismo inconsciente, mas esse
simbolismo “...tem o caráter universal de uma língua que se fizesse ouvir em todas as
outras línguas, mas que, ao mesmo tempo, por ser a linguagem que capta o desejo no
ponto exato em que ele se humaniza, (...) é absolutamente peculiar ao sujeito.” Logo a
seguir, encontramos em Lacan (1998, p. 295) uma crítica velada a Freud, o que difere
da crítica severa e diretiva que fez a Benveniste: “Linguagem primeira, dizemos
também, com o que não queremos dizer língua primitiva, uma vez que Freud (...)
decifrou-a por inteiro nos sonhos de nossos contemporâneos.” Não é difícil perceber o
quanto Benveniste se ancorou nessas colocações lacanianas ao criticar o tema das
origens em Freud.

Se por um lado é evidente, nesse período, o interesse de Lacan pela linguística póssaussureana e estruturalista, os métodos próprios dessa lingusítica não são utilizados por
ele. Para Milner (2008)176, podemos concluir que Lacan se interessa pelo fato geral de
que a língua tem propriedades estabelecidas pela linguística estruturalista, mas não se
interessa pelos seus métodos. Dessa forma, Milner (2008) ainda propõe um modo de
interpretar o axioma o inconsciente é estruturado como uma linguagem que me parece
relevante: admitindo-se que uma linguagem tem propriedades de estrutura (conforme
demonstra a Linguística), o inconsciente tem as mesmas propriedades. Em
contrapartida, para que isso seja verdadeiro, não são relevantes os processos pelos quais
essas propriedades são estabelecidas. A linguística que interessa a Lacan, e que é a
mesma recuperada por Benveniste em seu artigo, é aquela que conhece a linguagem
concentrando-se em reter dela somente as propriedades mínimas de um sistema
qualquer. Se a linguagem é um sistema, Benveniste e Lacan, ambos seguindo a trilha de
Saussure, demonstram a incorreção do pensamento freudiano ao articular os processos
inconscientes com uma linguagem especificamente primitiva.
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Para finalizar este tópico, é importante chamar a atenção para o fato de que a decisão de
Lacan de convocar um linguista para comentar o texto freudiano sobre o significado
antitético das palavras primitivas não é casual, já que trata de um texto estranhamente
silenciado na obra do próprio Lacan. É um desafio localizar em sua obra, ao menos em
seus textos e seminários até o momento estabelecidos, qualquer referência a esse
pequeno texto freudiano, que tem maior reconhecimento no meio linguístico que
psicanalítico. Coube a Benveniste a incumbência de comentar esse opaco texto e nesse
comentário encontramos, nas palavras de Miller (2008)177, um momento benvenisteano
por excelência no que diz respeito às significações opostas.

2.6- Benveniste, as dêixis e a concepção de linguagem do último ensino de Lacan

Em A linguagem e a experiência humana, Benveniste observa que a noção de
temporalidade é constantemente atualizada no discurso, sendo que o presente coincide
com o tempo da enunciação. Se a língua, em sua constituição semântico-gramatical,
apresenta tempos verbais que possibilitam a sua expressão no presente, pretérito e
futuro; a dimensão discursiva da linguagem é sempre presente. O ser falante, através da
enunciação, instaura a categoria do presente e da categoria do presente nasce a categoria
de tempo. É somente o ato de enunciação que possibilita ao ser falante se fazer sujeito a
partir do “agora”, realizando o presente pela inserção do discurso no mundo. Essa
dimensão discursiva é constantemente atualizada pela tomada da palavra, coincidindo o
acontecimento descrito com a instância do discurso que o descreve. Logo, a marca
temporal do presente deve ser compreendida como interior ao discurso. Isso é
demonstrável ao se analisar em diversas línguas a posição central do presente nos
sistemas temporais.

De acordo com Benveniste, o presente formal não faz senão explicitar o presente
inerente à enunciação, que se renova a cada produção de discurso e, a partir desse
presente contínuo, coextensivo à nossa própria presença, imprime na consciência uma
continuidade que é chamada tempo. Trata-se de uma temporalidade que é engendrada
177
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no presente incessante da enunciação, o presente do próprio ser falante, e que se
delimita, por referência interna, entre o que vai se tornar presente e o que já não o é
mais. Essa marca da temporalidade é paradigmática para mostrar a diferença entre a
língua como um sistema formal e o discurso como língua em uso. Essa articulação entre
temporalidade, discurso e subjetividade é ilustrada por Benveniste na seguinte
passagem:

Do tempo lingüístico indicamos a sua emergência no seio da instância de
discurso que o contém em potência e que o atualiza. Mas o ato de fala é
necessariamente individual; a instância específica de que resulta o presente
é cada vez nova. Em conseqüência disso, a temporalidade lingüística
deveria se realizar no universo interpessoal do locutor como uma
experiência irremediavelmente subjetiva e impossível de ser transmitida.
(Benveniste, 2006, p. 77)178

Benveniste fala de uma experiência irremediavelmente subjetiva e, em certa maneira,
intransmissível. Expressões como essas permitem uma interlocução com os textos e
seminários mais tardios de Lacan, através de um questionamento sobre a existência do
diálogo e da intersubjetividade, ainda que a intersubjetividade na linguagem seja um
dos seus conceitos fundamentais.

A sensibilidade de Benveniste em captar no ato de fala uma experiência
irremediavelmente subjetiva e impossível de ser transmitida introduz um ponto
inovador e subversivo sobre a concepção tradicional a respeito do fenômeno linguístico.
O linguista observa, em seu texto de 1956, A natureza dos pronomes uma
particularidade da linguagem que permite aproximá-la de elaborações do último ensino
de Lacan na década de setenta, época em que o pensamento lacaniano encontrava-se
distanciado da Linguística Estrutural, fato aqui já discutido. A respeito dos pronomes,

178

BENVENISTE, E. (1965) A linguagem e a experiência humana. In: Problemas de Lingüística Geral
II. Campinas: Pontes, 2006.

125

Benveniste constata que a definição comum dos pronomes pessoais, como contendo os
termos eu, tu e ele, neutraliza justamente a noção de pessoa. A pessoa está presente em
eu e tu e ausente em ele. Em outros termos, o eu só pode ser identificado pela instância
de discurso que o contém e somente aí ele é o indivíduo particular que enuncia a
presente instância de discurso que contém a forma linguística eu.

A referência constante e necessária à instância do discurso constitui o traço que une o eu
ao tu, e o traço de pessoalidade que une ambos os pronomes é o que ele denominou de
correlação de subjetividade. A correlação de subjetividade está presente nos dois
primeiros pronomes pessoais e ausente em ele, por não apresentar um traço de
pessoalidade. O tu é a própria definição simétrica para o eu presentificado na instância
de discurso, ao se introduzir a situação de alocução própria da comunicação. Os
pronomes, dessa forma, não podem comportar uma forma virtual e objetiva. Trata-se de
uma perspectiva que busca uma disjunção entre o aspecto formal dos pronomes (a parte
sintática da língua) de um segundo aspecto característico da enunciação e da instância
de discurso. Tal disjunção amplia as dimensões da gramática e do estruturalismo
herdado de Saussure, por postular que os pronomes também pertencem à fala e ao
discurso, e não apenas à língua como código e estrutura. Muito além de serem
categorias gramaticais, os pronomes operam como sólidos pontos de apoio para o
sujeito se inscrever na linguagem.

Discorrendo melhor a respeito, as formas pronominais não remetem à realidade nem a
posições objetivas no espaço ou no tempo, mas à enunciação, cada vez única, que as
contém e reflitam assim o seu próprio emprego. As formas pronominais, logo, servem
para responder a um problema intrínseco da comunicação intersubjetiva que é a própria
impossibilidade estrutural da linguagem em fornecer meios para uma comunicação
plena. De acordo com a hipótese de Benveniste, desenvolvida em A natureza dos
pronomes, a linguagem contornou esse problema criando um conjunto de signos vazios,
não referenciais em relação à realidade, sempre disponíveis, e que se tornam plenos na
medida em que um locutor os assume em cada instância de seu discurso. Esses
denominados signos vazios, por sua vez, não afirmam nada por si, não são submetidos à
condição de verdade e escapam a toda negação. Eles operam essencialmente ao fornecer
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um instrumento de uma conversão da linguagem em discurso e, ao identificar-se como
pessoa única pronunciando eu, possibilita que cada locutor se proponha como sujeito de
seu discurso.

Com o objetivo de ampliar as considerações feitas a respeito dos pronomes pessoais, a
compreensão da noção de dêixis, presente na teoria da enunciação de Benveniste, se faz
fundamental. Em uma primeira definição, a dêixis no pensamento de Benveniste pode
ser compreendida como o fundamento da representação e da indicação da subjetividade
na linguagem, como determinados signos utilizados pelo falante para a conversão da
linguagem em discurso. Ela é também um conjunto de marcas que localizam o sujeito
no ato de produção de um enunciado. A noção de signo, resgatada no estudo sobre os
dêiticos, apresenta sua ancoragem conceitual na obra de Saussure, mas a amplia pela
abertura para as noções de sujeito e de discurso. Benveniste (2006, p. 227)179 demonstra
a ampliação da noção saussureana de signo operada pela noção de dêixis ao afirmar que:
“É no uso da língua que um signo tem existência; o que não é usado não é signo; e fora
do uso o signo não existe.”

Se os pronomes pessoais não podem comportar uma forma virtual e objetiva é porque
eles apenas podem ser abordados em referência a um contexto discursivo próprio ao ato
de dizer. A referência ao contexto de discurso que une o eu ao tu é o próprio
fundamento da dêixis, pois os dêiticos apenas existem porque um sujeito os realiza, ou
seja, os assume como seus na situação de comunicação. Propondo uma breve
ampliação, posso acrescentar termos como “aqui” e “agora”, “hoje”, “ontem”,
“amanhã” como dêiticos, por dependerem e fazerem referência aos fatores próprios da
situação de comunicação. Os dêiticos podem igualmente ser advérbios e verbos, e não
apenas pronomes pessoais e demonstrativos. Dessa forma, há três integrantes da dêixis,
que são a pessoa, o tempo e o espaço. Dentre as três, há uma dependência das duas
últimas em relação à primeira, pois o sujeito sempre enuncia algo em um determinado
espaço e tempo. Por essa razão, a dêixis é a forma mais representativa da enunciação e
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da subjetividade e, por se referir à instância particular do sujeito no discurso, é cada vez
única e irrepetível. Em outros termos, por conter a categoria benvenisteana de pessoa, a
dêixis é sempre única e particular, pois pertence ao discurso e não a uma realidade
objetivada. É vazia e só se torna plena de significação quando assumida por um falante.

Considero relevante citar alguns textos-chave nos quais Benveniste dedica um estudo
minucioso sobre os pronomes e os dêiticos, qual seja Estrutura das relações de pessoa
no verbo, de 1946; A natureza dos pronomes, de 1956; Da subjetividade na linguagem,
de 1958 e A linguagem e a experiência humana, de 1965. Os signos vazios a que se
refere Benveniste, em A natureza dos pronomes, são uma privilegiada via de acesso
para o estudo da dêixis, pois colocam em cena as materialidades da língua que se
encontram sempre à espera de um sujeito que atribua às mesmas uma consistência na
produção de um ato de fala. Já em Da subjetividade na linguagem, os dêiticos designam
o par eu e tu como as marcas da pessoa na enunciação e indica o par sujeitosubjetividade no ato do discurso: é na instância de discurso que eu designa o locutor já
que este se enuncia como sujeito. Como consequência, os dêiticos são os elementos da
língua que permanentemente variam conforme cada situação de discurso e de
enunciação em que são empregados. A dêixis mostra e explicita quem fala, com quem
fala (locutor e alocutário), a situação de enunciação e ainda o tempo e o espaço dos
falantes. Comporta ainda a noção de pessoa (pronomes pessoais), de espaço e de tempo
ao expressar o sujeito na linguagem.

Ao aprofundar os enunciados de Benveniste de forma mais sistemática, é possível
capturar em seu texto A natureza dos pronomes um ponto fundamental para um
enlaçamento com a concepção de linguagem presente no ensino de Lacan a partir da
década de setenta. O que se evidencia é, guardada as devidas diferenças entre os
autores, um movimento em Benveniste de uma certa antecipação sobre questões
desenvolvidas por Lacan em seu último ensino. Como já mencionei em outro ponto da
tese, o linguista observa que, se cada locutor, para exprimir sua subjetividade
irredutível, dispusesse de um conjunto distinto de signos, haveria tantas línguas quanto
indivíduos e a comunicação se tornaria estritamente impossível. A linguagem previne
um certo “perigo” de uma particularização estritamente individual do uso da língua,
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instituindo um signo único, mas móvel, eu, que pode ser assumido por todo locutor,
com a condição de que ele, a cada vez, só remeta à instância de seu próprio discurso. A
linguagem compartilhada exige, pois, uma socialização e uma universalização de algo
particular que é o próprio gozo que cada sujeito extrai de sua relação com a língua, nos
termos de Lacan, ou o próprio uso para exprimir sua subjetividade irredutível, nos
termos de Benveniste. O sistema linguístico, por sua vez, se encarrega dessa
socialização necessária ao signo para que a comunicação ocorra, porém que é
constantemente transgredida pela fala.

É o que também evidencia a estrutura do chiste desenvolvido por Freud em Os chistes e
suas relações com o inconsciente, livro de 1905. Para Freud, o chiste proporciona um
ganho de prazer (Lustgewinn) ao fazer surgir o non-sense da linguagem, colocando em
evidência um uso da língua que desestabiliza suas regras compartilhadas de
comunicação. Freud, em seu lugar de homem eminentemente clínico, traça algumas
considerações sobre o comportamento de uma criança no processo de aprendizagem, o
que é mais tarde ironizado por Lacan, ao chamar tal processo de alfabestização.
Seguindo seu raciocínio, o período em que uma criança adquire o vocabulário da língua
materna proporciona-lhe um evidente prazer lúdico em experimentar, em “brincar” com
esse vocabulário. A criança reúne as palavras sem respeitar a condição de que elas
produzam um sentido, a fim de obter um gratificante efeito de ritmo ou rima. Aos
poucos, no decorrer do processo educacional, o prazer lúdico com a língua vai se
tornando progressivamente proibido à criança, e resta permitido a ela somente as
combinações significativas e estruturalmente compartilhadas das palavras. A
recuperação desse prazer é observada no desrespeito diante das regras que estruturam a
linguagem, conforme constatado por Freud em crianças mais velhas e adolescentes, que,
frequentemente, criam uma “linguagem secreta” para uso entre os grupos de amigos.

A concepção de linguagem, como tendo uma função distinta da comunicação, pode ser
encontrada em outros momentos da obra de Benveniste, não apenas no citado texto
sobre a natureza dos pronomes. Em A forma e o sentido na linguagem, artigo dedicado à
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filosofia da linguagem, Benveniste (2006, p. 222) 180 conclui que “...bem antes de servir
para comunicar, a linguagem serve para viver.” É possível atribuir diversas leituras e
interpretações a essa passagem que atribui à linguagem uma amplitude e complexidade
semelhantes às desenvolvidas pelas observações freudianas e lacanianas. Na teorização
do próprio Benveniste, essa articulação intrínseca entre a linguagem e a vida diz
respeito à capacidade da linguagem de representar o real por um signo e de
compreender o signo como representando o real. Para ele, a capacidade de conceber o
conceito independente do objeto concreto é inerente à condição humana. É notável a
maneira que o termo real aparece em determinados momentos da obra de Benveniste e
como esse conceito, invariavelmente, pode se aproximar do real lacaniano, ainda que
não seja uma referência direta ao mesmo.

Em Vers une poétique du discours, Dessons (2006)181 desenvolve considerações que
auxiliam a articular as teorizações de Benveniste com o conceito lacaniano de lalangue
ou, como exprimem os analistas do discurso que trabalham na interface da psicanálise, o
real da língua. Dessons recupera a noção de ritmo na obra de Benveniste, um ponto
pouco estudado e que suscita pouco interesse, devido à prevalência dada aos seus
estudos sobre a enunciação e ao seu trabalho como indo-europeísta. Na opinião de
Dessons, a teoria do ritmo é uma das aberturas mais interessantes possibilitadas pela
obra de Benveniste, fruto de estudo mais detalhado por parte de Henri Meschonnic.
Embora de fato não seja um ponto central em sua obra, encontramos em Problemas de
Linguística Geral I um artigo dedicado a esse tema intitulado A noção de ritmo na sua
expressão linguística, publicado em 1951.

Para Benveniste, o ritmo inscrito na linguagem é comparável com o ritmo das ondas,
observável pelo homem desde os seus primórdios, por se assemelhar ao princípio de um
movimento cadenciado. A noção de ritmo, por sua vez, não é algo da ordem do natural e
não constitui um fruto dessa observação do homem primitivo e sim o contrário: o
movimento das ondas é uma metáfora para esse movimento cadenciado que é o ritmo na
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língua. Em seu artigo, o linguista refere-se à poética e aos poetas líricos que se valeram
da noção de ritmo para definir a forma individual e distintiva do caráter humano na
expressão da linguagem, na linguagem como meio de satisfação e de gozo. Essa noção
de ritmo possibilita ao linguista estabelecer uma relação nova entre sentido e
enunciação. Ao buscar em sua pesquisa fazer do ritmo um conceito maior em
Benveniste, Meschonnic abriu as portas para se pensar a passagem de uma linguística
da enunciação em direção a uma poética da enunciação, englobando a noção de poema
na reflexão sobre a linguagem. Destaco que não se trata de uma leitura de Benveniste a
partir da literatura e da poética, mas de fundamentar uma dimensão poética dentro da
própria linguística. Assim como fez Jakobson, que incluiu a função poética como uma
das funções da linguagem, enxergo um esforço semelhante em Benveniste, não apenas
na noção de ritmo, mas também em sua concepção de linguagem particularizada e de
linguagem que ultrapassa a função de comunicação. Isso pode ser justificado em uma
seguinte passagem de O aparelho formal da enunciação, em que Benveniste fala sobre
os limites do diálogo, reconhecendo assim a impossibilidade da linguagem de tudo
significar, assumindo que as pessoas, por vezes, tagarelam juntas sem finalidade, uma
elaboração próxima do que Lacan na mesma época chamou de satisfação do bla bla bla:

Estamos aqui no limite do “diálogo”. Uma relação pessoal criada,
mantida, por uma forma convencional de enunciação que se volta sobre si
mesma, que se satisfaz em sua realização, não comportando nem objeto,
nem finalidade, nem mensagem, pura enunciação de palavras combinadas,
repetidas por cada um dos enunciadores. (Benveniste, 2006, p. 90)182

A citação transcrita acima faz referência a uma situação linguística de cunho
psicossocial descrita pelo antropólogo Malinowski sob o nome de comunhão fática. Em
O Aparelho Formal da Enunciação, Benveniste reproduz uma passagem de The
meaning of meaning, obra de Malinowski, em que o antropólogo analisa esse modo de o
discurso estabelecer contato entre os sujeitos. Na situação por ele descrita, evocam-se os
182
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momentos cotidianos em que as pessoas se juntam e se põem a falar sobre fatos que
nada têm a ver com o que estão fazendo no momento e que não possuem qualquer
relevância contextual. Exemplos mais comuns e conhecidos são as perguntas sobre a
saúde, os comentários sobre o tempo, afirmações óbvias sobre o estado das coisas, entre
outros usos da linguagem sem a finalidade de informar ou expressar um pensamento.
Como observa Malinowski, uma simples frase de cortesia, usada igualmente entre as
tribos selvagens como nos salões europeus, cumpre uma função para qual o sentido de
suas palavras é quase completamente indiferente.

Esse tipo de uso linguístico, em que os laços de união do discurso são criados pela mera
troca de palavras, é que Malinowski nomeou de comunhão fática, nome por ele criado
“instigado pelo demônio da invenção terminológica”. Segundo o antropólogo, as
palavras na comunhão fática têm o objetivo de preencher uma função social sem ser o
resultado de uma reflexão intelectual ou despertar qualquer espécie de reflexão no
ouvinte: a linguagem aí definitivamente não funciona como um meio de transmissão do
pensamento. Malinowski chega, então, naquele que é o ponto que mais interessa na
análise de Benveniste: o fato de um número de pessoas falarem juntas sem finalidade
consiste em apenas uma atmosfera de sociabilidade e em uma comunhão entre essas
pessoas. Na perspectiva do antropólogo, cada enunciação é um ato que serve ao
propósito direto de unir o ouvinte ao locutor por algum laço de sentimento social ou de
outro tipo. Benveniste endossa todo o percurso da elaboração de Malinowski sobre a
comunhão fática, mas parece dar um passo além: para o linguista, não se trata de um
uso da língua provocado por uma atmosfera de sociabilidade, e sim de um uso
impulsionado pela satisfação, que é o fundamento do neologismo lalangue criado por
Lacan.

As incidências de lalangue e da linguisteria183, em Benveniste, tornam-se ainda mais
evidentes ao se assumir que a noção de ritmo revela uma dimensão da linguagem
realçada pela poética e que não é estritamente a do sentido e da significação, ainda que
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sejam os pontos centrais da sua linguística da enunciação. A poética é uma via de acesso
ao real da língua não tratado pelo simbólico e não podemos deixar de observar que,
para Benveniste, a linguagem poética possui outro modo de significação diferente da
linguagem ordinária.

A respeito desse real da língua, Dessons (2006)184 constata que, seguindo as indicações
de Saussure em seus estudos sobre os anagramas e a poesia latina, Benveniste tem a
intuição de que a linguagem poética é o lugar para se pensar os problemas da linguagem
(e não da literatura) inatingíveis por outras vias. Essa poética do discurso é iluminada
por Benveniste em seu artigo e não se restringe a remontar as perspectivas históricas e
filológicas do termo ritmo. O linguista, ao evocar a concepção dos pré-socráticos,
caracteriza o ritmo como uma forma improvisada, momentânea e modificável, como
aquilo que é movediço, móvel, fluído e sem consistência.

Dessons (2006) cita o trabalho de Meschonnic que observa que o ritmo para Benveniste
não privilegia a ordem e nem a simetria, apontando para uma organização imprevisível
do sujeito e da história. Do ponto de vista da linguagem, pode-se dizer que se trata de
uma organização do sujeito e do discurso auxiliada por toda a antropologia excluída do
signo: o corpo, a voz, a rima e a prosódia que remetem à poesia inscrita na linguagem
ordinária. Esse movimento concilia dois termos antes tomados como mutuamente
excludentes: o signo e o ritmo. Se aceitarmos que a voz, a rima e a prosódia são
processos estilísticos da linguagem, torna-se mais clara a aproximação de Benveniste da
linguagem do inconsciente e da lalangue que o habita em processos expressos no
discurso, como atesta a seguinte passagem:

Pode-se, ao nível da linguagem, precisar: trata-se dos processos estilísticos
do discurso. De fato é no estilo, mais que na língua, que veríamos um termo
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de comparação com as propriedades que Freud desvendou como
signaléticas da “linguagem” onírica. (Benveniste, 2005, p. 93)185

A noção de estilo, introduzida por Benveniste a partir do conceito de discurso, faz
oposição à noção saussureana de língua e abre o objeto linguagem para outras vias de
reflexão. A dicotomia língua e estilo, por de alguma maneira incorporar o real da
língua e ultrapassar a lógica do signo, constitui um passo além da dicotomia língua e
fala tributária a Saussure. Em uma entrevista concedida a Guy Damur, em 1968,
Benveniste propõe uma analogia entre a linguagem do inconsciente e um poema inteiro,
e reconhece que a linguagem poética tem um imenso interesse para a Linguística, ainda
que encontre impasses específicos na análise da linguagem ordinária.

É possível, então, estabelecer um paralelo entre Benveniste com os dois momentos da
obra de Lacan, chamados por Milner (1996)186, conforme já mencionei em outro
momento da tese, de primeiro e segundo classicismo lacaniano. Para Milner, esse
segundo classicismo se inicia em 1972 com o Seminário 20 Mais, ainda, e apresenta
uma nova perspectiva de interesse pela questão da linguagem. Assim, os conceitos de
lalangue e linguisteria podem ser interpretados como formas forjadas por Lacan para
fazer, em seu segundo classicismo, um movimento semelhante ao efetuado por
Benveniste: conciliar no seio da linguagem a noção de signo com a idéia de ritmo.

Retomando Benveniste, sua teoria do ritmo tem implicações diretas sobre a teoria do
sujeito na linguagem por conceber a enunciação e o discurso tocados pela dimensão
poética, essa dimensão própria do real, no sentido estabelecido por Lacan. Ele prolonga
sua teoria do discurso e engloba na mesma um sujeito cada vez mais lacunar, cada vez
mais liberto da língua como estrutura e cada vez mais tocado pelo real.
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De acordo com Dessons (2006), a noção de ritmo permite se sair das categorias da
língua através das quais primeiramente se constituiu a teoria da enunciação,
possibilitando assim considerar o discurso globalmente como um índice da
subjetividade irredutível, conforme já discutida no artigo de 1956 A natureza dos
pronomes. O ritmo, por estar em relação com o irredutível e o intransmissível, reforça a
impossibilidade de se articular o ato de discurso com uma concepção instrumental da
linguagem, seja ela total ou parcial. Indo mais além, se na teoria do ritmo proposta por
Benveniste o discurso não é um mero emprego de signos, mas atividades de sujeito em
uma situação de discurso, tal teoria endossa a conjunção indissociável entre sujeito e
linguagem, sujeito esse, em minha leitura, ancorado ao real da língua particular de cada
falante. O ritmo, muito além de ser lido como um suplemento estético ou facultativo da
linguagem, necessariamente é uma organização ou configuração do sujeito no discurso.
É o que pode ser lido por outros termos na pesquisa de Meschonnic, ao comentar que se
a linguagem é um elemento do sujeito, o ritmo é o que há de mais subjetivo na própria
linguagem.

Ao introduzir a noção de ritmo na Psicanálise, encontro em Miller um percurso sobre o
estatuto da linguagem no ensino de Lacan, em um comentário sobre a lalangue a partir
da experiência de uma criança narrada na obra A Regra do Jogo, de Michel Leiris:

Brinca com pequenos soldados. Um soldadinho cai. Deveria quebrar-se.
Não se quebra. “Tamanho foi meu contentamento”, nos diz. E expressavao, era um garoto que ainda não lia e não escrevia, dizendo:
“...Filismente!” Corrigem-no: “É felizmente que se diz”. O pequeno
Michel pensava que era assim que se dizia quando algo dava
certo...”Filismente!” (Grifo meu) (Miller, 1996, p. 98)187

O Filismente, como coloca Miller, é puro júbilo. O júbilo é de fato um gozo que
encontra um significante adequado. Para o pequeno Michel filismente é bem mais
187
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expressivo que felizmente. Era uma palavra que, para ele, expressava toda a alegria e
júbilo em função do soldadinho que caiu e não se quebrou. A Regra do Jogo, como
atesta o título da obra de Leiris e as elaborações de Freud, Lacan e Benveniste, é a
própria necessidade de se falar igual a todos. Nesse sentido, a própria comunicação
possui uma estrutura de semblante, ao se conceber a função primordial da linguagem
como aquilo que se presta ao gozo (nos termos de Lacan) ou ao viver (nos termos de
Benveniste) e não à comunicação. A função da linguagem por si só ultrapassa a
capacidade de engendrar significação.

Essa bipartição entre a linguagem como sistema de signos e a linguagem assumida
como exercício pelo indivíduo é um fato para o qual, como observa Benveniste, o
hábito nos tornou facilmente insensíveis. É o que atesta o ensino de Lacan a partir de
seu Seminário 20 Mais, ainda, ao trabalhar a lalangue como um núcleo central e
traumático da relação do corpo do ser falante com a linguagem, uma linguagem
particular e irredutível, tensionada pela função poética. A lalangue, como o exemplo da
criança de A regra do jogo atesta, afeta o sujeito por todos os efeitos que ela carrega,
que são efeitos de afetos. Corrigindo seu próprio aforismo estruturalista, no Seminário
20 Lacan atesta que se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, trata-se de
uma linguagem sempre hipotética com relação ao que a sustenta, isto é, a lalangue.

Se o primeiro ensino de Lacan deu ênfase ao inconsciente estruturado como uma
linguagem e o estatuto simbólico de suas formações; a partir de seus últimos textos e
seminários assiste-se a um deslocamento da primazia do simbólico, evidenciando assim
o real que não está imerso no campo do sentido. A linguagem passa a ser concebida
como uma elocubração de saber sobre lalangue, um significante puro, que não se
encadeia e não produz sentido. A partir desse ponto, cabe perguntar qual o destino da
fórmula lacaniana estruturalista que diz que o inconsciente é estruturado como uma
linguagem. Ela apenas permanece verdadeira se considerarmos o inconsciente como
aquilo que se tenta saber sobre lalangue e seus efeitos, ou como um saber-fazer sobre
lalangue. Se o inconsciente é feito de lalangue, seus efeitos vão além de comunicar.
Isso coloca um novo debate com os estudos da linguagem. A esse respeito, diz Miller:
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Uma vez que por trás da linguagem se faz surgir a alíngua188, a linguagem
decai ao status de uma elocubração de saber sobre alíngua, a linguagem é
remetida ao status de elocubrat. A linguagem é o sistema lingüístico que se
inventa a partir de alíngua. Nisso se baseia o debate entre os lingüistas e os
filósofos: como se deve estruturar a língua? (Miller, 2005, p. 15)189

Essa passagem parece poder se referir a uma afirmação de Benveniste presente em A
linguagem e a experiência humana, texto de 1965, ao dizer que as línguas não nos
fornecem de fato senão construções diversas do real. Ainda que não seja possível
afirmar que esse real colocado pelo linguista seja o real lacaniano, a aproximação entre
ambos me parece inteiramente legítima. De forma semelhante, a fronteira entre o real e
o simbólico da linguagem pode ser encontrada em outra passagem em que Benveniste
(2005, p. 27)190 assim se expressa: “Entendamos por aí, muito amplamente, a faculdade
de representar o real por um signo e de compreender o signo como representante do
real...”
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CAPÍTULO 3- A GRAMÁTICA DE DAMOURETTE E PICHON COM
BENVENISTE

E

LACAN:

POR

UMA

TEORIA

GRAMATICAL

DO

INCONSCIENTE

3.1- Damourette e Pichon: breves dados históricos

Após o percurso apresentado que une Benveniste e Lacan, adentro a gramática de
Damourette e Pichon, a fim de solidificar a pesquisa que se apóia no tripé mencionado
na introdução; ao articular o inconsciente, a enunciação e, por fim, a gramática que
respalda os dois primeiros níveis. Esse tripé sedimenta os três momentos de reflexão
sobre a linguagem em relação com a Psicanálise: um momento estrutural, seguido de
um momento da enunciação e, por fim, como será abordado no presente capítulo, o
momento da gramática.

Inicio com uma breve biografia da dupla de gramáticos, e de uma maior explanação
sobre a natureza da obra Des mots à la pensée: Essai de grammaire de la langue
française. Damourette e Pichon foram dois gramáticos franceses que, a despeito de sua
franca e eminente preocupação com os fatos mais propriamente da gramática, foram
também linguistas membros da Sociedade de Linguística de Paris e, no caso específico
de Pichon, também um psicanalista. O gramático francês foi um importante analista da
primeira geração de pós-freudianos, dialogando com nomes de peso da época como
Loewenstein, Allendy, Lagache e Marie Bonaparte; assim como foi um dos principais
nomes da terminologia da escola psicanalítica francesa ao lado de Laforgue.

Na quinta lição do Seminário 6 O desejo e sua interpretação, Lacan (2005, p. 58)191
refere-se a Pichon como um de nossos psicanalistas primogênitos. Já a vigésima
segunda lição do Seminário 3 As psicoses se inicia com uma referência de Lacan (1985,
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p. 306)192 a duas frases recolhidas por ele da gramática de Damourette e Pichon, sendo
que Lacan atesta que a primeira delas constitui uma frase dita em análise por uma
paciente de Pichon, denominada de Sra. X. Mais ainda, o capítulo Expression
strumentale de la personne193, pertecente ao sexto tomo da gramática, lança mão de
duas frases de um paciente recolhidas durante uma análise, com o objetivo de
demonstrar a oposição entre me (pessoa tênue) e moi (pessoa densa). Como não há
referência do psicanalista em questão que recolheu tais frases, é lógico concluir que se
trata de um caso clínico do próprio Pichon.

De fato, Edouard Pichon foi o primeiro linguista a se tornar psicanalista. De acordo com
os sucintos dados bibliográficos levantados por Arrivé (1999) 194, Damourette era um
filólogo, e Pichon era psiquiatra e psicanalista. Ambos faziam parte da Sociedade de
Linguística de Paris e ali trabalhavam ativamente. Colaboraram também para a revista
Français Moderne, que, naquele tempo, era um esboço de revista de linguística
francesa. Pichon também publicou no Journal de Psychologie o artigo A linguística na
França. Ressalto o fato de que o termo psicologia, na época de Pichon, ainda não se
referia à ciência da Psicologia como entendemos nos dias de hoje, sendo um termo
amplo e difuso para se referir ao campo psíquico. Pichon, dessa forma, publica um texto
de linguística em um jornal que, segundo o título atesta, ocupa-se das questões do
psiquismo. Lanço, então, uma pergunta: teria sido Pichon, já que fora linguista e depois
se tornara psicanalista, o primeiro a propor uma interface entre a Linguística e a
Psicanálise? A resposta parece positiva, já que Pichon foi o primeiro linguista a ser
tornar psicanalista. Em um artigo fundamental intitulado Sobre a significação
psicológica da negação em francês, a preocupação de Pichon em articular os dois
campos de investigação surge logo no primeiro parágrafo:

Considerando que a linguagem é uma das manifestações mais importantes e
naturais do pensamento humano, seu estudo fornece à investigação
192
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psicológica um dos caminhos mais úteis, que deve remontar, segundo nos
parece, do fato linguístico ao fato psíquico, do qual é a exteriorização. (...)
É a própria língua que deve ser questionada sobre os segredos de sua
estrutura psicológica interna. (Damourette e Pichon, 2003, p. 131)195

Parece legítimo tomar Pichon como o pai da interface linguagem-psicanálise, ainda que
esse título seja frequentemente concedido a Freud e Lacan, pensadores de muito maior
prestígio, repercussão e reconhecimento.

Jacques Damourette, nascido em 1873, estudou arquitetura, mas, por limitações de
saúde, não exerceu a profissão e se ocupou exclusivamente da linguística. Édouard
Pichon, seu sobrinho 17 anos mais novo, estudou medicina, especializou-se em
Psiquiatria e teve contato com a Psicanálise. Logo, não é por acaso que Lacan parece ter
um reconhecimento maior por Pichon do que por Damourette. Um exemplo muito
notável desse fato pode ser encontrado no Seminário 3 As psicoses, na vigésima
segunda lição anteriormente comentada. Lacan inicia sua lição evocando a gramática de
Damourette e Pichon, mas todos os seus posteriores comentários se focam
exclusivamente no nome de Pichon.

No início da lição número dezoito, Lacan (1985, p 253) 196, ao evocar a oposição entre
pensamento e palavra, comparando-a com a oposição entre significante e significado,
assim se expressa: “Alguém, um gramático sensacional, fez uma obra notável, na qual
há apenas um erro, seu infeliz subtítulo, Das palavras ao pensamento.”

É curioso constatar que Lacan refere-se à obra Das palavras ao pensamento, redigida a
quatro mãos por Damourette e por Pichon, caracterizando uma única e singular autoria.
Um dos autores é explicitamente omitido por Lacan, por razões aparentemente não
195
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claras. Ainda que não se possa afirmar com segurança qual dos dois é o “gramático
sensacional” evocado por Lacan, a leitura do seminário permite deduzir que se trata do
nome de Pichon, e que Damourette foi simplesmente ignorado por Lacan como autor da
obra nesse trecho supracitado.

Semelhante situação se repete na quinta lição do seminário 6 O desejo e sua
interpretação, no momento em que Lacan evoca a análise da negação em francês
desenvolvida na gramática Das palavras ao pensamento. Estranhamente, Lacan atribuiu
a autoria da análise da estrutura da negação, e de seus componentes que são o forclusivo
e o discordancial, apenas ao nome de Pichon, tratando-o, inclusive, com termos de
grande reconhecimento, como notável, admirável e um de nossos psicanalistas
primogênitos. Sobre essa questão, reproduzo um trecho que torna essas considerações
ainda mais claras. Ao discorrer sobre a análise da negação em francês, Lacan
novamente refere-se à gramática Das palavras ao pensamento como obra de autoria
única de Pichon:

Édouard Pichon, a propósito da negação, fez essa distinção da qual é
preciso que vocês tenham pelo menos um pequeno apanhado, uma pequena
noção, uma pequena idéia. Ele percebeu alguma coisa, ele teria até
desejado ser um lógico – manifestadamente queria ser psicólogo, ele nos
escreveu que aquilo que faz é um tipo de exploração Des mots à la pensée.
(Lacan, 2005, p. 58)197

Lacan, propositalmente ou não, induz o leitor, no decorrer de toda essa lição, a acreditar
que Des mots à la pensée e a análise da negação em francês são frutos unicamente da
mão de Pichon. Em contrapartida, no Seminário 3 As psicoses, o nome de Pichon
também é silenciado. O único ponto que orienta o leitor é uma nota de rodapé logo após
a citação anteriormente reproduzida, em que os tradutores especificam que a obra citada
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por Lacan possui a dupla autoria de Damourette e Pichon. A despeito do nome do
primeiro ser omitido durante toda a quinta lição, Lacan abre a sexta lição dizendo que
da última vez fizera alusão à gramática francesa Jacques Damourette e de Édouard
Pichon. Tal fato não deixa de soar como uma contradição por parte de Lacan.

Retomando as relações travadas por Pichon com a Psicanálise, Arrivé (1999)198 fornece
outros dados importantes. O gramático foi um dos fundadores da Sociedade
Psicanalítica de Paris, em 1925, e foi presidente da mesma, em 1938. Pichon foi, ainda,
uma figura central e decisiva no ingresso de Lacan na Sociedade. A conturbada análise
de Lacan com o psicanalista judeu e polonês Rudolph Loewenstein, iniciada em 1932,
colocou-o em contato direto com Pichon. Loewenstein, como atesta a biografia de
Roudinesco (2001), foi acolhido e cercado de benevolência por parte de Pichon ao se
instalar em Paris em 1925, tornando-se sete anos mais tarde o melhor analista didata
daquela Sociedade. Após um processo analítico marcado por uma infinidade de
rivalidades, Lacan se torna membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Paris contra a
vontade de seu analista Loewenstein e com o apoio de Pichon. O gramático pareceu ser
o único a acolher a incômoda personalidade de Lacan, não compreendido por suas
inovações no meio do freudismo em sua época e por sua recusa em se submeter às
rígidas regras de formação estabelecidas pela IPA.

Pichon, assim, interveio em um impasse ocorrido na análise de Lacan com Loewenstein,
que, de acordo com Roudinesco, se alongava excessivamente para os padrões da época
e parecia eternizar-se em um processo de chantagem e desafio recíprocos. Essa análise
se mesclava com questões políticas e institucionais da Psicanálise dos anos trinta, sendo
o próprio Loewenstein um obstáculo para a entrada de Lacan na Sociedade Psicanalítica
de Paris. Lacan, com o auxílio e a intervenção de Pichon, se desembaraça da análise
interminável com Loewenstein ao ser nomeado titular na SPP, em dezembro de 1938,
nunca mais retornando ao divã de seu analista. Roudinesco comenta sobre esse
importante fato histórico que enlaça Lacan e Pichon:
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Ao agir desse modo, Pichon não se contentava, às vésperas da morte, em
designar um possível herdeiro dessa tradição francesa pela qual havia
militado, ele reparava também uma injustiça. Com efeito, não havia
nenhuma razão válida para que Lacan não fosse nomeado titular, depois de
passar seis anos no divã de Loewenstein. (Roudinesco, 2001, p. 99)199

No que tange a sua atuação como linguista, Pichon presidiu a Comissão Linguística
para a unificação do vocabulário psicanalítico francês. Trata-se de outro fato que mostra
claramente a maneira como Pichon transitava na interface Linguística e Psicanálise,
antes de qualquer outro teórico e até mesmo de Lacan fazê-lo. Uma curiosidade
interessante a esse respeito foi seu esforço bem sucedido de, em 1927, impor ça como
tradução para o termo freudiano es, em detrimento de soi. De fato, o ça se tornou um
termo consagrado na literatura psicanalítica francesa, tendo sido, inclusive, adotado pelo
próprio Lacan. De forma semelhante, a tradução para o termo freudiano ich se mostrou
polêmica e uma vasta discussão se fez a respeito da famosa frase escrita por Freud ao
final de A dissecação da personalidade psíquica, lição 31 das Novas conferências
introdutórias à psicanálise, datadas de 1932. Nessa frase, considerada por Lacan como
o imperativo ético da Psicanálise, Freud declara: “Wo es war, soll ich werden.” Uma
corrente psicologista e adaptativa da psicanálise adotou a seguinte tradução para a frase:
Le moi doit délonger le ça (o eu deve desalojar o isso), ou seja, o inconsciente deve ser
adaptado aos moldes do consciente. Lacan, por sua vez, contestou a tradução e se
utilizou do par je/ça, proposto por Pichon, para reinterpretar a frase: Là où ça était
(c´était), le je doit être (dois-je advenir). (Lá onde isso era [isso estava] o je deve estar
[deve advir]).

Pichon ainda, como demonstra Lacan (1985, p. 115) 200 em partes do Seminário 3 As
Psicoses, ocupou-se da tradução para o francês das Memórias de um doente de nervos,
autobiografia de Daniel Paul Schreber que serviu de ponto de referência para Freud
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teorizar a psicose paranóica: “Há os que em aparência vivem, se deslocam, seus
guardas, seus enfermeiros, e que são sombras de homens atamancados às três
pancadas, como disse Pichon, que está na origem dessa tradução...” Em De uma
questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, texto de 1957, Lacan
novamente menciona o nome de Pichon como tradutor do Caso Schreber, fazendo
referência específica à famosa expressão flüchtig hingemachte Männer (imagens de
homens feitos às pressas), traduzida em francês pelo gramático como “sombras de
homens feitos às pressas”.

No que se refere especificamente a Pichon, a diferenciação entre as palavras cultura e
civilização foi um dos fundamentais pontos de discordância com Lacan. De acordo com
Roudinesco (2001)201, Pichon era representante de uma linha de pensamento fundada na
crença em uma superioridade universal da civilização francesa sobre as demais e, em
particular, sobre a Kultur alemã. Lacan, em um posicionamento claramente antagônico,
rejeitava radicalmente tal posicionamento, o que lhe rendeu recriminações por parte de
Pichon. Se Lacan não atribuía uma hierarquia entre culturas, independente de quais
fossem as diferenças internas de cada uma, Pichon era dotado de uma absoluta
convicção da superioridade universal da cultura francesa. Essa “francesidade”
xenofóbica de Pichon é exemplificada nessa passagem:

O sr. Lacan, sem nada abdicar de sua originalidade, é, quanto a essa
francesidade intrínseca, inteiramente dos nossos. Por mais embebido que
seja do hegelianismo e do marxismo, não me parece em parte alguma
infectado pelo vírus humanitário: não comete a tolice de ser o amigo de
todo homem, percebe-se ser o amigo de cada homem: é que esse
psicanalista é um aristocrata tanto por sua feição étnica e familiar quanto
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por sua formação profissional médica parisiense. (Pichon apud Roudinesco,
2001, p. 162)202

A xenofobia de Pichon, explicitada em expressões como vírus humanitário, assim como
sua assumida francesidade não podem ser dissociadas das páginas da gramática Des
mots à la pensée. Trata-se de um trabalho que claramente supervaloriza a cultura
francesa sobre vários aspectos e, no caso, a língua francesa, colocando-a no lugar de
certa exceção dentre as demais línguas do mundo. O importante e famoso artigo Sobre a
significação psicológica da negação em francês, escrito em 1928 por Pichon ao lado de
Damourette, demonstra essa “ideologia da exceção” construída em relação ao francês.
Estar munido de tais informações é indispensável para uma leitura e análise críticas dos
fundamentos da gramática.

3.2- A gramática de Damourette e Pichon em relação com o ensino de Lacan

Como visto nos capítulos anteriores, as referências ao campo da Linguística, do
discurso e da linguagem são constantes nos seminários e nos escritos de Lacan. Um
percurso pela sua obra permite ao leitor identificar vastos e constantes empréstimos de
noções da Linguística Saussureana e um constante diálogo com diversos linguistas,
principalmente, Benveniste e Jakobson. Sabemos que o diálogo mais direto e frutífero
de Lacan com a Linguística Saussureana ocupa o primeiro momento de seu ensino na
década de cinquenta, conhecido como o retorno a Freud, época em que as contribuições
de Benveniste mostraram-se fundamentais e decisivas para o pensamento de Lacan. A
partir do início da década de sessenta, assiste-se ao progressivo afastamento do campo
da Linguística Estrutural e a uma aproximação da Topologia e da Lógica. Em
contrapartida, sua preocupação com os fenômenos da linguagem permanece viva até o
último momento de sua obra, não sendo possível, do ponto de vista de Lacan,
desvincular a Psicanálise de um interesse sobre a linguagem.
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Além desses fatos, há ainda na trajetória lacaniana relativa às questões sobre a
linguagem, um ponto de menor ênfase, raramente abordado pelos seus leitores e, da
mesma forma, abordado pelo próprio Lacan de maneira esparsa e opaca: a gramática.
As referências e empréstimos lacanianos retirados do pensamento gramatical, não muito
esclarecidos em sua obra, centram-se, fundamentalmente, no vasto compêndio de
gramática apresentado na seção anterior, intitulado Des mots à la pensée: Essai de
grammaire de la langue française, da dupla autoria de Jacques Damourette e Edouard
Pichon, publicado no período entre 1911 e 1940.

Precisar os pontos de seus textos e seminários em que alusões explícitas a esses
gramáticos aparecem não constitui tarefa fácil, dado a sua relativa raridade. Essa dita
raridade não retira o peso e a importância que os gramáticos têm para o ensino e o
pensamento de Lacan, tal como destaca Miller (2005, p. 95)203 na seguinte passagem:
“O próprio Lacan localiza o ponto de partida de seu ensino quando investe sua reflexão
em uma repartitória – termo emprestado de autores muito praticados por Lacan,
Damourette e Pichon – do simbólico, do imaginário e do real.” (Grifo meu)

Algumas das referências mais diretas à gramática de Damourette e Pichon podem ser
encontradas no seminário 6 O desejo e sua interpretação, do biênio de 1958-59 e de
forma mais tímida, mas não menos crucial, no seminário 3 As psicoses, do biênio de
1955-56. A dupla de gramáticos constitui referência fundamental para problematizar
uma questão crucial posta por Lacan, porém constantemente eclipsada pelas questões da
ordem da linguagem e do discurso, essas mais evidentes em seu pensamento: como
pensar o inconsciente a partir da gramática? É importante destacar que Damourette e
Pichon publicaram em 1925 um artigo na revista L´Evolution psychiatrique que, como
esclarece o título, ocupa-se diretamente dessa questão: La grammaire en tant que mode
d’éxploration de l’inconscient.
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Em uma conferência proferida no Hospital Saint-Anne, em 4 de novembro de 1971,
essa questão aparece com destaque no discurso de Lacan (2011, p. 19)204, em uma
afirmativa pouco usual em sua obra: “Ao contrário do que pensa a massa dos ouvintes,
o inconsciente tem a ver, em primeiro lugar, com a gramática.” Após afirmar, durante
grande parte de seu ensino, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem,
Lacan surpreende seu ouvinte, ao dizer que o inconsciente tem a ver, em primeiro lugar,
com a gramática. Ainda que essa afirmativa seja subversiva, Lacan sempre pensou a
lógica da fantasia como uma construção gramatical, essa extraída do texto freudiano de
1919 Bate-se numa criança. No Seminário 15 O ato psicanalítico, do biênio de 196768, ele enuncia: “Essa dimensão própria à gramática que fazia com que a fantasia
pudesse ser literalmente dominada por uma frase que não se sustenta, não se concebe
de outra forma que não seja pela dimensão gramatical: ein Kind wird geschlagen, batese numa criança.” (Lacan, s/d, p. 94)

Antes de me deter com mais acuidade sobre essa questão, proponho apresentar esses
dois gramáticos pouco conhecidos, principalmente do público brasileiro, com o objetivo
de localizar a sua importância para o pensamento de Lacan. Primeiramente, de acordo
com a pesquisa levantada por Arrivé (1999)205, é relevante a informação de que Lacan e
Pichon se conheceram e se relacionaram, sendo o segundo um mestre a ser respeitado
pelo primeiro. O fato também é comentado por Miller, ao falar da expressão dizência
lacaniana:

Eu disse dizência. Esta não é uma palavra que eu tenha forjado, mas sim
um termo introduzido por Damourette e Édouard Pichon em seu Essai de
grammaire de la langue française, do qual Lacan o tomou. Aliás, ele teve
um relacionamento pessoal com Édouard Pichon, que além de gramático,
era psicanalista e acolheu favoravelmente o jovem Lacan nesse meio,
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dedicando-lhe um artigo em que deplorava, já naquela época, seu caráter
incompreensível. (Miller, 2010, p. 9)206

Tal afirmação atribui uma tonalidade e peso diferentes na relação de Lacan com o
eminente gramático, se comparada com a relação do mesmo Lacan com Freud,
inteiramente mediada pela obra do pai da Psicanálise. De acordo com o que se sabe e se
tem registrado, Freud e Lacan jamais se encontraram pessoalmente. A influência de
Pichon no pensamento lacaniano é tão decisiva que Lacan passou primeiro pelo
gramático antes de chegar ao Curso de Linguística Geral de Saussure, obra de peso e
importância única na edificação de sua teoria. O contato com Pichon foi crucial para
Lacan se iniciar e descobrir a obra saussureana. Na ocasião da defesa de sua tese de
doutorado A psicose paranóica e suas relações com a personalidade (2011)207, Lacan
registra seu reconhecimento e admiração por Pichon na dedicatória onde aparece a
seguinte frase: “A que se acrescenta menção aos mais velhos que honro, dentre os quais
Édouard Pichon.” É relevante o fato de que, dentre todos os mestres, Lacan, em sua
dedicatória, cita exclusivamente o nome de Pichon. Essa diferenciada admiração por
Pichon é demonstrada na seguinte passagem extraída da biografia de Lacan redigida por
Roudinesco:

Quanto aos pioneiros do movimento psicanalítico francês, ignorava-os
soberbamente, salvo por interesse de carreira. Com exceção de Édouard
Pichon, a quem recorria com fervor, não tinha muita simpatia pelos outros
mais velhos, que, verdade seja dita, não eram verdadeiros inovadores.
(Roudinesco, 2001, p. 84)208
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No entanto, ainda de acordo com a pesquisa historiográfica levantada por Roudinesco
(2001), a tese de Lacan sofreu uma progressiva rejeição no início dos anos trinta e foi
ignorada pela primeira geração psicanalítica francesa: nem mesmo Pichon fez qualquer
alusão ou referência a seu respeito ou conhecimento.

No que se refere especificamente à longa gramática redigida pela dupla de autores, ela
consiste em sete extensos volumes que, ainda segundo as informações de Arrivé
(1999)209, formam um compêndio gramatical de uma amplitude que nenhuma outra
língua, além do francês, jamais motivou. Cada volume é divido em partes dedicadas a
um tema, cada uma delas chamada de Livro (Livre). Cada livro, por sua vez, é composto
por capítulos que dissecam um aspecto específico da estrutura gramatical da língua
francesa. No total, a gramática conta com seis livros em seus sete volumes. Cada um
desses sete volumes está repleto de exemplos retirados do cotidiano, da literatura, de
libretos de ópera, de diversos momentos diacrônicos da língua francesa, ainda exemplos
retirados da correspondência pessoal e da instrução de uso de aparelhos domésticos.

Esse estilo carnavalesco e heterogêneo é coroado com um glossário dos termos
específicos. Segundo Arrivé (1999, p. 122)210, “...um estilo inimitável, ao mesmo tempo
irônico e apaixonado, de uma elegância intencionalmente antiquada, às vezes altiva, às
vezes ligeiramente familiar...” Damourette e Pichon trabalharam intensamente nos
volumes da gramática a partir de 1911, sendo que ambos viveram até a publicação do
quinto volume. No contexto desta tese, faço o seguinte recorte: no primeiro volume,
utilizo o capítulo VII La négation, pertecente ao livro II; o capítulo primeiro do terceiro
livro, role de la phonétique en grammaire; e o quarto capítulo do quarto livro,
Sexuisemblance du substantif nominal. No quarto volume, utilizo o capítulo dezessete
do quinto livro, La personne et la blocalité dans le verbe. No sexto volume, utilizo os
capítulos quatro a oito do sexto livro, que se denominam, respectivamente: Le
209
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discordantiel, Les instruments d´abornement: forclusifs et uniceptifs, Expression
instrumental de la personne, La personne tênue e La personne étoffé. Por fim, no sétimo
volume, utilizo o capítulo dezesseis do sexto livro, Expression instrumentale du temps.

No que se refere aos aspectos da gramática de Damourette e Pichon adotados por Lacan,
é possível destacar a teoria da pessoa gramatical e a análise da negação em francês,
sendo dessa última que Lacan buscará o conceito de forclusão para traduzir o termo
freudiano Verwerfung e especificar o funcionamento do inconsciente na psicose. Esses
dois aspectos da gramática de Damourette e Pichon incidem em Lacan sobre o mesmo
ponto, como atesta Arrivé (1999) e a leitura do seminário 6, O desejo e sua
interpretação, do biênio de 1958-59, esclarece e evidencia: a questão e a problemática
sobre o sujeito da enunciação.

3.3- Des mots à la pensée e a dinâmica do inconsciente

A aproximação entre o inconsciente e a experiência da linguagem pode ser encontrada
no capítulo Rôle de la phonétique en grammaire, pertencente ao primeiro volume de
Des mots à la pensée. Vê-se nesse mesmo capítulo um curioso tratado sobre a
linguagem do inconsciente e sua estrutura de palavra. Em Rôle de la phonétique en
grammaire, os gramáticos propõem o conceito de sissemia homofônica, criado por eles
para denominar, segundo uma expressão retirada da gramática, a iressistível tendência
que têm os vocábulos homófonos a se confundirem e criarem uma idéia nova mais
geral. Um exemplo dado entre vários é a homofonia entre as palavras raisonner
(raciocinar, argumentar) e résonner (ressoar, retumbar) que, pelo seu caráter
homofônico, podem se cruzar de diversas maneiras no espírito do locutor. Sabemos que
o jogo de palavras e o cruzamento homofônico dos significantes é um dos princípios de
linguagem descobertos no inconsciente por Freud. Essa valorização do inconsciente é
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partilhada por Damourette e Pichon (1911-27, p. 160)211 que dizem: “Mais le plus
souvent, la sysémie se fait sans intervention de la conscience.”212

A sissemia, como grande parte das considerações expostas no decorrer de Des mots à la
pensée, encontra seu fundamento no sentimento linguístico do falante e não em razões
puramente gramaticais. A sissemia homofônica, por essa razão, não opera quando o
sentimento linguístico do falante não é chamado a perceber e produzir uma associação
entre duas palavras homofônicas. Como exemplo, o que não deixa de ser contestável,
eles argumentam que entre a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo porter:
il/elle porte (portar: ele/ela porta) e o substantivo feminino porte (porta), o falante não é
chamado a se dar conta homonofia, já que a ligação fonética é absolutamente diferente
nos dois casos em que ela se mostra. O exemplo não pode ser considerado como
verdadeiro, afinal sabemos que o falante e o inconsciente são capazes de produzir as
associações mais inesperadas, mas o verdadeiramente importante é a preocupação de
Damourette e Pichon em conduzir o problema da sissemia homofônica para o campo da
semântica e do sentido, deslocando-o de considerações meramente gramaticais e
fonéticas.

Os diversos trocadilhos entre palavras homofônicas e sua imbricada rede de associação
e de sentido, conforme expõem Damourette e Pichon no desenvolvimento do capítulo,
são muito semelhantes à essência do chiste e dos atos falhos estudados por Freud. Dessa
forma, o princípio associativo dos significantes por metáfora no inconsciente é
surpreendentemente ilustrado por Damourette e Pichon na continuidade de seu
comentário sobre o termo porte: “

Ce n´est en quelque sorte que par refléxion que l´on se rend compte que le
mot porte (janua) se compose des mêmes phénomènes que le mot porte
211
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(fert). Et si, ayant pensé la suite phonétique porte comme corps de l´idée de
janua, l´esprit vient, par association mécanique subconsciente, à voir surgir
dans ce même corps l´idée de fert...213 (Damourette e Pichon, 1911-27, p.
161)214

Aqui, os gramáticos parecem corrigir o que acabaram de afirmar e aceitam a existência
de uma sissemia homofônica com porte por uma associação mecânica subconsciente.
Eles aceitam, assim, a idéia genuinamente freudiana de uma associação metafórica de
palavras no inconsciente ou, usando o termo usado por eles, no subconsciente. Essa
associação mecânica subconsciente é descrita por Damourette e Pichon como
experimentada no espírito do falante por uma sensação de brusca contradição, de
mudança de perspectiva, de ser surpreendido por algo inesperado. A contingência e a
surpresa, tão próprias das formações do inconsciente, são apontadas como própria da
formação da sissemia homofônica que, para aos gramáticos, também é inconsciente. Os
gramáticos procedem em sua exposição fornecendo exemplos de trocadilhos entre
palavras homofônicas que fazem lembrar a estrutura do Witz (chiste) estudada por
Freud, o que justifica Arrivé (1999) 215 ter reconhecido em Damourette e Pichon uma
indulgência quase freudiana para os trocadilhos.

Outro exemplo exposto pelos gramáticos é a sissemia possível entre as palavras tant
(tanto) e temps (tempo), ou ainda entre expressões como en tant (em tanto) e en temps
(em tempo). Essa sissemia homofônica, de forma semelhante às formações do
inconsciente, obedece a uma essência lógica e apenas se aplica aos casos em que as
palavras expostas estão regidas por tal regra. Exemplificando, a diferença de gênero que
para Damourette e Pichon, é uma diferença taxiemática importante, é suficiente para
impedir a sissemia, tal qual entre le somme (o sono) e la somme (a carga, o peso). Outra
213
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particularidade que impede a sissemia diz respeito às palavras homógrafas, porém não
homofônicas, tais como la casse (tipo de frigideira, caçarola) e la casse (ação de
quebrar, partir), ou ainda entre la manne (maná, alimento de origem divina) e la manne
(tipo de cesto, berço). A regra lógica para que a sissemia homofônica exista é, logo, o
fato de as palavras em questão não englobarem cada uma por si só um sistema
taxiemático intravocabular onde as mesmas possam se isolar. Essa regra lógica pode ser
resumida dessa forma por Damourette e Pichon (1911-40, p. 325)216: “La sysémie
homophonique ne joue qu´à l´intérieur d´une même essence linguistique; et encore se
meut-elle sur le domaine sémantique, psycholinguistique.”217 Espera-se uma fluidez
associativa, um pouco mais evidente que as associações linguísticas no inconsciente,
para que esse interessante fenômeno estudado por Damourette e Pichon opere de
maneira satisfatória. Arrivé (1999)218 não deixa de se perguntar se a sissemia
homofônica constitui por si só um sistema linguístico assim como o inconsciente é
estruturado como um sistema linguístico. O neologismo lacaniano lalangue é evocado
por Arrivé e ele pode ser identificado na próxima passagem do texto dos gramáticos que
comentarei a seguir.

Sabemos que a lalangue é uma linguagem tensionada pela função poética, ou nos
termos de Lacan em 1973 em Televisão, é o integral dos equívocos que a história de
uma língua deixou persistir nela. A leitura atenta dos últimos seminários de Lacan a
partir de Mais, ainda, assim como de seus textos mais tardios como Lituraterra, datado
de 1972, esclarece que a via privilegiada por Lacan para a lalangue é a própria
homofonia e os jogos de palavras dela resultantes, o que desestabiliza as regras
gramaticais da língua. Encontra-se, então, uma intimidade entre os jogos de palavras e
as rupturas de sentidos da lalangue descrita por Lacan e o fenômeno da sissemia
homofônica descrita por Damourette e Pichon. Essa intimidade é encontrada rumo ao
final do capítulo Role de la phonétique en grammaire, dedicado à sissemia homofônica.
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Os gramáticos novamente afirmam que a sissemia ou a tendência sissemímica não
pertencem propriamente ao consciente e que ambas não são estranhas à utilização
estética da língua. De acordo com a observação da dupla, todos os grandes poetas
franceses ignoraram as leis do ritmo do verso francês, ainda que essa negligência não os
tenha impedido de aplicá-las com genialidade. Para os gramáticos, como o poder
associativo dos segmentos fonéticos entram em jogo na poesia, esses não podem ser
restritos estreitamente à lei da sissemia homofônica. Nesse momento de sua reflexão,
Damourette e Pichon fornecem uma surpreendente articulação entre a linguagem
poética e o inconsciente:

Les suites phonétiques, les syllabes, les phonèmes même, ont, outre leur
valeur onophonétique éventuelle, une valeur mnésique provenant de tous les
mots desquels ils ont fait partie, et nous sommes persuadés que cette charge
sémantique est constamment présente dans le subconscient du sujet parlant.
C´est à travers ces éléments, que l´intellect conscient ne perçoit pas, que
nous entrons en communion avec le génie du poète.219 (Damourette e Pichon
(1911-27, p. 162)220

Essa passagem apresenta uma noção de um inconsciente estruturado como uma
linguagem, lançando mão de um termo reconhecidamente freudiano, tal como valor
mnêmico e de expressões com forte apelo lacaniano que são a carga semântica e o
sujeito falante. A partir do momento em que se afirma que há uma carga semântica no
subconsciente do sujeito falante, termo dos gramáticos para se referir ao inconsciente,
Damourette e Pichon reconhecem, anteriormente a Lacan, que o inconsciente é tecido
de linguagem. Se há um pioneirismo por parte dos gramáticos em uma articulação
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formal entre a Linguística e a Psicanálise, esse mesmo pioneirismo pode ser constatado
no que se refere à articulação entre a Psicanálise e a Poética.

No desenvolvimento de seu raciocínio, a dupla de gramáticos evoca a carga semântica
como via privilegiada para desvendar o segredo do charme da rima. As articulações
presentes no capítulo entre homofonia, inconsciente e linguagem poética me parecem
uma chave de leitura para localizar rudimentos do conceito de lalangue no texto de
Damourette e Pichon (1911-27, p. 163)221, sendo que a seguinte passagem soa
particularmente emblemática: “C´est également la charge sémantique qui permet de
créer de nouveaux vocables tirés en apparence de néant.”222 Um dos pilares da noção
de lalangue é a incidência de uma língua de gozo particular em cada sujeito, que resiste
à captura pelas normas compartilhadas de utilização da linguagem e não se dirige ao
Outro. A linguagem é, como se expressou Lacan no Seminário 20, uma constante
elocubração de saber sobre essa invenção vocabular não compartilhada e aparentemente
tirada do nada que é lalangue. Não considero excessivo mais uma vez destacar uma
passagem presente no Seminário 23 O Sinthoma, em que Lacan (2007, pg. 129)223
comenta essa capacidade criadora da linguagem em sua relação com o inconsciente:
“Criamos uma língua na medida em que a todo instante damos um sentido, uma
mãozinha, sem isso a língua não seria viva. Ela é viva porque a criamos a cada
instante.” Damourette e Pichon parecem décadas antes ter percebido algo próximo dessa
afirmativa lacaniana, preocupando-se, inclusive, em destacar o caráter imprevisível e
inesperado da capacidade criadora da linguagem, cujos novos vocábulos são
aparentemente tirados do nada.

Considerações gerais sobre articulações entre a gramática, a linguagem e o inconsciente
podem também ser encontradas de maneira dispersa em outras partes de Des mots à la
pensée. No capítulo do primeiro tomo, consagrado ao estudo da estrutura da negação,
ponto fundamental para a reflexão de Lacan, encontra-se uma bela frase em que
221
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Damourette e Pichon (1911-27, p. 140) assim se expressam: “Le langage est pour celui
qui sait en déchiffrer les images un marveilleux miroir des profondeurs de
l´inconscient.”224 Ainda no primeiro tomo, no capítulo Sexuisemblance du substantif
nominal225, os gramáticos apontam a insuficiência da pesquisa histórica para a
exposição dos fatos da língua. Eles se referem ao método histórico como precioso,
porém impotente para explicar os fatos linguísticos. Ainda legitimam essa assertiva
argumentando que os documentos históricos não tratam do problema da linguagem oral
empregada por uma comunidade linguística e o psiquismo que move essa comunidade.

Damourette e Pichon (1911-27, p. 360)226 associam, então, a linguagem a uma
representação psíquica: “Nous ne saurions trop répéter que le langage étant avant tout
psychique, ses problèmes quels qu´ils soient, même le plus matériels de la phonétique la
plus brute, se posent sur le plan sémantique et ne se posent vraiment que sur celuilà.”227 Ao evocar a razão semântica como responsável por toda a existência,
manutenção, transformação ou extinção de um fenômeno linguístico, os gramáticos
mencionam o psiquismo do locutor francês, sempre mantendo a linguagem em conexão
com o postulado do aparelho psíquico. No quarto tomo, mais precisamente no capítulo
sobre La personne et la blocalité dans le verbe228, encontra-se uma referência aos
psicanalistas em um exemplo fornecido por Damourette e Pichon (1911-34, p. 443)229:
“...la manière dont les psychanalystes et toi en particulier comprenez la question.”230

Passando para o sexto tomo, encontra-se logo no início do capítulo sobre o
discordancial, um possível empréstimo das idéias desenvolvidas por Freud em seu texto
224
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de 1901 A psicopatologia da vida cotidiana. Damourette e Pichon evocam uma frase
para exemplificar o surgimento do discordancial e observam que tal frase tem um
grande interesse psicológico, já que ela demonstra o surgimento do discordancial nos
esforços da organização linguística à maneira de um lapso. Os autores são ainda mais
precisos: a frase por eles evocada só pode ser considerada como um lapso. Não há no
desenvolver do capítulo maiores considerações a esse respeito, mas não parece
desprovido de interesse o fato de que o primeiro exemplo demonstrado no capítulo seja
centrado em um lapso ou, utilizando a terminologia freudiana no texto citado, focado
em um ato falho. O inconsciente e sua estrutura de linguagem já estão exemplificados
na primeira página do capítulo Le discordantiel. A origem do termo discordância ou
discordancial está inserida no percurso da Psicanálise, por ser o termo cuja idéia,
segundo Roudinesco, deu origem à criação da palavra esquizofrenia, em 1911.

Esquizofrenia significa, em termos psicanalíticos, a existência mútua de dois grupos de
fenômenos opostos no interior do psiquismo, assim como a discordância expressa algo
semelhante no campo da linguagem. Evidentemente, o sujeito e a estrutura psíquica são
por si só divididos, mas a palavra esquizofrenia refere-se a uma divisão no campo
específico da psicose, em que há uma completa desagregação da personalidade de um
sujeito. Em termos freudianos, a discordância é expressa pelo conceito de Ichspaltung
(divisão ou clivagem do eu), termo que significa a coexistência de duas posições
opostas no eu, simultaneamente aceitando e negando uma parte da realidade. Lacan, por
sua vez, em uma mescla de influências oriundas do uso psiquiátrico do termo e do uso
gramatical de Pichon, aproxima a discordância da Ichspaltung freudiana, sedimentando
a origem de sua teoria sobre a dicotomia entre o sujeito da enunciação e o sujeito do
enunciado amplamente trabalhada no Seminário 6 O desejo e sua interpretação:
“Quanto ao sujeito, não assimilável a um eu, era primeiramente definido por Lacan
como um sujeito do inconsciente: um sujeito dividido segundo a lei freudiana da
Spaltung [clivagem], e partilhado segundo a tese psiquiátrica da discordância.”
(Roudinesco, 2001, p. 277)231
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Dando continuidade às considerações sobre o capítulo Le discordantiel, há um
comentário sobre o mecanismo psicológico do discordancial que considero relevante
colocar entre essas considerações gerais. Damourette e Pichon assim se expressam
(1911-40, p. 148)232: “A vrai dire, le ne discordantiel est, comme nous l´avons indiqué,
l´expression du regret intime que l´on a de devoir reconnaître un fait qu´on aurait
consciemment ou inconsciemment désiré n´avoir pas lieu.”233 A dupla de gramáticos
evoca em uma única frase conceitos psicanalíticos como o inconsciente, o desejo e,
indiretamente, a divisão do sujeito, ponto crucial na análise do discordancial que será
examinado adiante.

Um último exemplo a ser adicionado a essa exposição encontra-se no capítulo La
personne étoffée, presente no sexto tomo e dedicado ao estudo do conceito de pessoa
densa. Para exemplificar suas proposições teóricas, Damourette e Pichon (1911-40, p.
372) valem-se de um exemplo retirado do texto Une névrose sans complexe d´Oedipe,
publicado na Revue française de psychanalyse: “...l´attitude masochiste anale répondait
à une défense contre la haine du père et ses dangers, contre la peur de lui et l´angoisse
de castration.”234 O evidente interesse pela Psicanálise, assim como o contato e a leitura
de seus textos, está justificado nessa passagem, o que reforça ao se lembrar, mais uma
vez, que Pichon foi o primeiro linguista a se tornar psicanalista.

3.4- Lacan com Damourette e Pichon: o sujeito da enunciação e o discordancial

Lacan, na quinta lição do Seminário 6 O desejo e sua interpretação, inicia suas
considerações tratando da duplicidade do significante entre o que é da ordem do
processo do enunciado e do ato da enunciação. A distinção do sujeito Je da enunciação
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e do sujeito Je do enunciado é mais claramente ressaltada nas assertivas negativas,
como já demonstrara Freud e os gramáticos Damourette e Pichon. A negação, como
expressa Freud, em seu texto de 1925 sobre a Verneinung, já mencionado nesta tese, é
um índice do recalque, de um não querer saber sobre uma simbolização primordial que
recebe o nome de Bejahung. Assim, no tão citado exemplo de Freud, um paciente
afirma a respeito de uma figura presente no relato de seu sonho: Não é minha mãe.
Freud (2007, p. 147)235 é enfático ao dizer que, a respeito dessa frase, podemos
desconsiderar a negativa e considerar apenas o conteúdo, fornecendo uma interpretação
que muito se aproxima das análises de Damourette e Pichon sobre a incidência do ne
discordancial nas frases subordinadas: “É como se o paciente tivesse dito: Com relação
a essa pessoa, de fato pensei na minha mãe, mas não tenho a menor vontade de deixar
esta idéia valer.” O conteúdo recalcado só pode advir à consciência com a condição de
que seja negado no plano afetivo e aceitado apenas no plano intelectual, sendo que a
Verneinung é, ao mesmo tempo, um índice e uma supressão do recalque. Segundo
Lacan (1998, p. 385)236, “O afetivo, nesse texto de Freud, é concebido como aquilo que,
de uma simbolização primordial, conserva seus efeitos até mesmo na estruturação
discursiva.” A Verneinung é então, como posteriormente definiu o filosófo Jean
Hyppolite (1998, p. 895)237, um modo de se apresentar o que se é na maneira do não ser:
“Vou lhe dizer o que não sou; atenção, é precisamente isso que sou”.

A trilha percorrida por Lacan no Seminário 6 vai na direção de se evidenciar o absurdo,
a contradição interna da função do “não”. Ao se afirmar alguma coisa tal como “eu não
digo”, como ilustra o exemplo de Freud, necessariamente se diz essa mesma coisa.
Trata-se de uma propriedade estrutural do significante que é a de ser o sinal da presença
de uma ausência. Lacan, nesse momento, chama para a discussão a notável observação
de Pichon sobre o sentido linguageiro da negação e sua distinção entre o discordancial e
o forclusivo. Ao tratar sobre o discordancial ne sem aliança com o forclusivo, conceito a
235
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ser dicutido adiante e que oferece os problemas mais paradoxais para a negação, Lacan
(2005, p. 58)238 esboça um comentário que, mesmo involuntariamente, coloca
Damourette e Pichon na via da Linguística da Enunciação e do pensamento de
Benveniste: “O ne por si só, entregue a si mesmo, exprime o que ele chama uma
discordância e esta discordância é muito precisamente alguma coisa que se situa entre
o processo da enunciação e o processo do enunciado.”

Essa idéia do ne como algo que se situa entre o enunciado e a enunciação é vastamente
discutida em Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, texto de 1960, onde
Lacan aponta que esse ne sugere a idéia de um rastro que se apaga no caminho de uma
migração, ou, mais exatamente, de uma poça que faz aparecer seu desenho. O ne
éxpletif discordancial articulado por Damourette e Pichon é paradigmático para
demonstrar que a discordância se situa entre enunciado e enunciação e é encarnada pelo
ne. Arrivé (1999)239 ressalta que esse ne éxpletif é possivelmente o aspecto da língua
francesa que mais insistentemente chama a atenção de Lacan e que mais o coloca na via
do pensamento de Damourette e Pichon.

O sujeito da enunciação surge reconhecido nesse ne éxpletif em diversos contextos do
ensino de Lacan, dentre eles nos Seminários 3, 6, 7 e 9. A negação, para Lacan, vai da
enunciação ao enunciado e, isso coincide com o fato de que toda negação no enunciado
afirma alguma coisa para colocá-la ao mesmo tempo como não existente, uma não
existência em algum lugar entre o enunciado e a enunciação. Rudimentos de uma teoria
da enunciação podem assim ser encontrados na análise de Damourette e Pichon sobre o
discordancial por se demonstrar que a discordância se encontra entre o enunciado e a
enunciação. O ne ocupa, nas palavras de Lacan, o lugar flutuante de uma certa errância
entre o enunciado e a enunciação e demonstra sua própria discordância. Em
contrapartida, se Lacan (1988, p. 83)240 reconhece no ne o sujeito da enunciação, ele não
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deixa de o conduzir ao seu próprio sujeito da enunciação que é o sujeito do
inconsciente: “A partícula negativa ne só aparece a partir do momento em que falo
verdadeiramente, e não no momento em que sou falado, se estou no nível do
inconsciente.” Essa frase, retirada do Seminário 7 A ética da psicanálise, é
consequência direta de um comentário da famosa sentença Je crains qu´il ne vienne e
que evidencia a importância desse ne para encontrar a distinção entre enunciado e
enunciação. Lacan assim conclui a maneira como o ne éxpletif designa o sujeito da
enunciação:

Enunciando je crains... quelque chose, temo... alguma coisa, faço-o surgir
em sua existência e, da mesma feita, em sua existência de voto – qu´il
vienne, que ele venha. É aí que se introduz esse pequeno ne que mostra a
discordância da enunciação com o enunciado. (Lacan, 1988, p. 83)241

O fato que já destaquei no contexto dos seminários 3 e 6 se repete nesse ponto do
Seminário 7 e o nome de Damourette é mais uma vez omitido por Lacan, afirmando ele
que o emprego tão sutilmente diferenciado desse ne discordancial na língua francesa
encontra-se no rastro de Pichon. Há ainda outra passagem pertencente ao Seminário 9 A
identificação, do biênio de 1961-62, introduzida por Arrivé, relevante para ressaltar
ainda mais a importância da gramática de Damourette e Pichon para o pensamento de
Lacan e, mais propriamente, da noção do ne discordancial para consolidar a noção de
sujeito da enunciação:

... je crains qu´il ne vienne não é tanto expressar a ambigüidade de nossos
sentimentos do que, por essa sobrecarga, mostrar quanto, num certo tipo de
relações, é capaz de ressurgir, emergir, reproduzir-se, marcar-se numa
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ausência, essa distinção do sujeito da enunciação, enquanto tal,

em

relação ao sujeito do enunciado. (Lacan apud Arrivé, 1999, p. 146)242

O ne discordancial, esse fenômeno particular da língua francesa tão bem encarnado
nesse ne éxpletif, marca assim não apenas uma clivagem entre enunciado e enunciação,
mas se encontra entre, no meio do caminho do processo da enunciação e o processo do
enunciado. Ele liga, nas palavras de Lacan, a negação a um tipo de posição original da
enunciação como tal e a própria negação se constitui como um gesto enunciativo sobre
um enunciado já existente. Lacan (1998, p. 670, 671)243 diz sobre o ne discordancial:
“Em je crains qu´il ne vienne [eu receio que ele venha,. a infância da arte analítica
sabe sentir o desejo constitutivo da ambivalência própria do inconsciente (...) O sujeito
da enunciação, no que seu desejo transparece, não está noutro lugar senão no ne, cujo
valor deve ser buscado numa precipitação como lógica (...)” Lacan é bastante claro
nesse aspecto, ao frisar que o o eu (je) do discurso não designa o sujeito do desejo e sim
apenas o sujeito do enunciado, o qual articula apenas o receio e seu objeto.

Isso conduz a uma resposta, ainda que provisória para a questão posta por Lacan sobre a
diferenciação entre o je da enunciação e o je do enunciado. Se o sujeito da enunciação
para Lacan é o sujeito da enunciação inconsciente, é na dialética com o campo do Outro
que se impõe a estrutura mesma da diferença entre enunciação e enunciado. A
decomposição da estrutura do sonho, como faz Lacan no Seminário 6, ilustra bem essa
proposição. Ao se comunicar um sonho, o sujeito dirige ao outro certo número de
enunciados que comportam uma enunciação latente, que é a própria demanda de
interpretação para esse sonho. Relatar um sonho é supor que esse sonho é significante e
que seus enunciados possuem, assim, um índice de enunciação, pois fazer um relato é
passar o sonho para o registro da linguagem. Aí entra, segundo Lacan, o acordo ou a
discordância, o acordo ou o desacordo entre a enunciação e o significante, entre o que é
da relação no enunciado daquilo que está nas necessidades da enunciação:
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O sujeito nos indica o que? Um outro enunciado, mas não é nem um pouco
suficiente dizer isso. De um outro enunciado que nos apresenta como uma
enunciação, pois é um fato que o sujeito nos conta o sonho para que
precisamente nós procuremos a chave, o sentido, isto é, aquilo que ele quer
dizer, ou seja, para algo completamente diferente do enunciado que ele nos
traz. (Lacan, 2005, p. 65)244

O sonho é, em si, uma outra cena, esse Outro de onde emana um enunciado suportado
pela subjacência de uma enunciação presente no desejo cifrado do sonho. Ao se dirigir
ao outro a demanda de interpretação do sonho a partir do um relato, a interpretação
advém do próprio sujeito do inconsciente e cabe ao analista, ao contrário de um ouvinte
cotidiano, permitir que essa enunciação inconsciente prevaleça. Isso esclarece a
importância de se tomar o relato do sonho sempre como da ordem do significante, pois
a cena onírica relatada por um sujeito é um discurso, ela trata da enunciação de um
enunciado que tem, ele mesmo, um índice de enunciação que é suposto.

A relação do sujeito com o significante é uma relação de estrutura. Lacan parte de
diversas considerações linguísticas e gramaticais para fundamentar a dimensão
significante e enunciativa do sonho. O sonho é o enunciado global de uma cadeia
significante fechada, que adquire a dimensão de enunciação a partir do momento em
que é transformado em discurso no relato para o outro. É a partir do relato e suas
diversas pontuações que se pode deduzir a estrutura e a posição do sujeito: desses
diversos modos de relatar um sonho é possível localizar o eu da enunciação que
interessa ao significante, na medida em que o sujeito se apropria do evento psíquico nas
próprias malhas de seu discurso. Assim, o sonho e a própria estrutura da língua se
fundem na argumentação apresentada por Lacan, na medida em que ele se detém na
retroação do código sobre a mensagem que a cada momento atribui sentido à unidade
frásica do relato. Se, por um lado, ao final de todo discurso há sempre algo que se
encerra retroativamente, Lacan nesse momento, interessa-se por esse algo novo que se
244
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forma e que são os efeitos de significação, uma criação feita na linguagem sem aparente
ponto de basta:

Onde isto pára? Isto pára evidentemente na menor unidade que seja, e que
é a frase, justamente nessa unidade que na ocasião se apresenta aí de um
modo totalmente claro na relação do sonho sob a forma disto que o sujeito
assume ou não assume, ou crê ou não crê, ou relata alguma coisa, ou
duvida daquilo que ele nos conta. (Lacan, 2005, p. 98)245

Curiosamente, um bom exemplo que trata da questão do sonho é discutido por
Damourette e Pichon (1911-40, p. 148)246 no capítulo sobre o discordancial, logo após
afirmarem que o ne discordancial é a expressão do desgosto íntimo de ter de reconhecer
um fato que se desejaria, consciente ou inconscientemente, que não houvesse ocorrido:
“Néanmoins personne ne contestera que le rêve ne soit un phénomène
psychologique.”247 No mesmo capítulo, em um ponto anterior, outro exemplo sobre o
relato de um sonho por parte de um locutor aparece diretamente ligado à afirmação de
que o sentimento linguístico clama pelo discordancial e dificilmente renuncia a ele.

Em contrapartida, apesar dessas legítimas aproximações, cabe manter certa distância
entre a enunciação no sentido de Lacan e a enunciação no sentido dos linguistas. Se para
ambos o sujeito da enunciação é o sujeito que fala, Lacan se esforçou para separar as
instâncias da enunciação e do enunciado, sendo que nas teorias linguísticas essa
discordância expressa entre os dois termos não é tão observável: eles se conjugam a
todo instante no discurso. Essa aproximação entre a enunciação e o enunciado é o que
Benveniste (2006, p. 82)248 adverte: “É preciso ter cuidado com a condição específica
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da enunciação: é o ato mesmo de produzir um enunciado, e não o texto do enunciado,
que é nosso objeto”. Além da enunciação se confundir com o próprio ato de produzir
um enunciado, há nela, para Benveniste, a dimensão de um ato individual de
apropriação e utilização da língua por um sujeito. A idéia da existência de um agente da
enunciação para Benveniste é bastante clara, pois para o linguista o ato da enunciação é
o próprio fato do locutor mobilizar a língua por sua própria conta.

Diferentemente, como indica Arrivé (1999) 249, o sujeito da enunciação para Lacan é
consequência da articulação significante no campo do Outro, não se configurando como
agente, mas como um suporte. A enunciação lacaniana é aquela que encadeia a outra
cena, como se expressava Freud, onde se estruturam os significantes específicos que
constituem o inconsciente. Retomando o Seminário 6 O desejo e sua interpretação,
Lacan apresenta ali dois aspectos da cadeia significante: o primeiro aspecto é a
significação frásica, o monolitismo ou holofrasismo, que significa que uma frase pode
portar um sentido único que forma um significante ligado a si só como tal. O segundo
aspecto elucida a natureza da associação livre em análise, na medida em que, para cada
elemento fonético da frase, algo pode intervir e fazer com que um outro significante
venha a suplantar o anterior. Lacan é preciso nesse momento de sua argumentação, ao
dizer que é aí que repousa a propriedade do significante de incorporar uma ação à
revelia do sujeito, de representar algo para além de sua intenção no discurso. Isso ocorre
na medida em que algo na escolha dos elementos da frase intervém, por exemplo, na
forma de um lapso fonemático, pela mudança de uma sílaba em uma palavra que mostre
a presença de uma outra cadeia significante que vem recortar e perturbar a primeira. Se
a enunciação, nos termos de Benveniste, implanta explícita ou implicitamente a
dimensão de um outro (o alocutário) e é caracterizada pela acentuação da relação
discursiva com o parceiro seja este real ou imaginado, individual ou coletivo; o parceiro
do sujeito da enunciação de Lacan é apenas e, exclusivamente, o Outro do inconsciente.
Como demonstra a análise do sonho apresentado no Seminário 6, o sujeito da
enunciação encontra-se com o sujeito do desejo, sendo que esse segundo é estranho e
alheio ao universo das teorias linguísticas.
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Um possível ponto de encontro entre o sujeito do desejo de Lacan com as teorias
linguísticas é, como já discutido, a própria análise do discordancial proposta pela
gramática de Damourette e Pichon, já que o ne expressa mais especificamente, nas
palavras dos gramáticos, a discordância entre o desejo do sujeito da principal e a
possibilidade que ele considera. Por esse caminho, o sujeito do desejo de Lacan
encontra-se com o desejo do sujeito que é o elemento central da teoria gramatical de
Damourette e Pichon sobre o ne discordancial. O desejo do sujeito aparece novamente
um em comentário de Damourette e Pichon (1911-40, p. 116)250 diretamente ligado à
crainte (temor) e que se articula à disjunção entre o enunciado e a enunciação: “Des
attitudes entraînant disordance, la plus passive est la CRAINTE , au sens plus général
de ce terme. C´est une attitude psychologique dans laquelle il y a discordance entre ce
que le sujet désire et ce que lui semble probable.”

251

Essa discordância entre o que

parece provável e o que o sujeito deseja é uma questão que em muito interessa a dupla
de gramáticos, sendo que a simples leitura demonstra o quanto isso ganha destaque em
seu pensamento.

A expressão protestação disordancial do locutor também aparece como fundamento de
uma explicação psicológica para o uso do discordancial, o que retoma mais uma vez ao
primeiro plano as dimensões do enunciado e da enunciação. O ne discordancial, fonte
de uma infinidade de exemplos na gramática de Damourette e Pichon, tem para eles o
estatuto de um órgão vivo semântico plenamente significativo, ao qual a língua recorre
em todos os casos em que há uma demanda psicológica, e não em virtude de regras
sintáticas puramente formais. O discordancial não necessita de uma conformação
gramatical para se mostrar, ele se funda em uma motivação psicológica que emana do
locutor. O termo fenômeno psicológico de fato aparece com bastante frequência diante
dos exemplos do uso do ne discordancal em língua francesa. Considero ainda pertinente
trazer uma outra passagem em que Damourette e Pichon evocam explicitamente a figura
do locutor, termo muito frequente em Benveniste para se referir ao sujeito da
enunciação, e a particularidade de cada um diante do discordancial:
250

DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
251
Dentre as atitudes de discordância, a mais representativa é a de TEMOR, no sentido mais geral do
termo. Trata-se de uma atitude psicológica na qual há discordância entre o que o sujeito deseja e o que o
parece provável.

166

Les cas dans lesquels le ne de la crainte est omis s´expliquent en partie par
sa nature effective, certains locuteurs étant moins sensibles que d´autres au
sentiment de discordance, mais peut-être en parti aussi par le préjugé que
ce ne n´aurait pas de “valeur logique”.252 (Damourette e Pichon, 1911-40,
p. 122)253

Admitindo que a discordância não marca uma oposiçao intelectual, e sim o sentimento
psicológico do locutor; torna-se mais clara a idéia de que o discordancial é comandado
pela semântica e não por motivos meramente sintáticos.

3.5- A gramática de Damourette e Pichon em contraste com a obra de Benveniste

Tocar no sujeito da enunciação implica chamar o nome de Benveniste e as
possibilidades de enlaçamento entre pontos do pensamento da dupla de gramáticos e do
eminente linguista francês. Deve-se destacar que há na gramática de Damourette e
Pichon ao menos duas referências explícitas a Benveniste que pude localizar em minha
pesquisa, mais precisamente no quinto capítulo do sexto volume da obra. Os gramáticos
reproduzem e comentam um trecho da tese de 1935, Origens da formação de nomes em
indo-europeu, pertencente à fase filólogo-comparatista do linguista francês. Apesar da
brevidade da referência, tal fato demonstra que Damourette e Pichon tiveram contato
com a obra de Benveniste e que esse linguista já era lido e reconhecido como grande
filólogo durante a década de trinta.

Benveniste, da mesma forma, tivera contato com a renomada gramática de Damourette
e Pichon, tecendo críticas e considerações a seu respeito. O capítulo La personne et la
blocalité dans le verbe, pertencente ao tomo IV, apresenta um minucioso estudo sobre o
252
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estatuto dos pronomes pessoais em francês e a oposição existente entre a primeira e a
segunda pessoa (locutário e alocutário) em relação à terceira pessoa (delocutado). O
locutário é a pessoa que fala e o alocutário é a pessoa a quem se fala. Essa última é
chamada pela dupla de gramáticos como a pessoa indiferenciada. A respeito dessa
tripartição pessoal, Damourette e Pichon assim se expressam:

Cette manière d´envisager les choses montre assez que la personne
délocutive est la physe indifférenciée du répartioire, puisqu´elle est comme
les deux autres une chose dont on parle, mais qu´elle ne possède en outre
aucun caractère spécial.254 (Damourette e Pichon, 1911-34, p. 398)255

Tais considerações permitem uma aproximação com a fundamental oposição de
Benveniste entre a categoria de pessoa (eu e tu) e a não-pessoa (ele). É relevante,
inclusive, se perguntar de que maneira e em que medida o estudo de Damourette e
Pichon sobre a tripartição dos pronomes pessoais e suas duas categorias de pessoa
(densa e tênue) influenciaram e inspiraram Benveniste em sua teoria sobre a oposição
entre a pessoa e a não-pessoa. Para Arrivé (1999, p. 127)256: “É tentador perceber neste
o prenúncio da oposição benvenistiana entre a não-pessoa e a pessoa.” Lacan parece
ter percebido algo dessa influência dos gramáticos, pois, como atesta Arrivé (1999)257 o
ensino de Damourette e Pichon e Benveniste se unem precisamente a partir dessa
problemática em torno da terceira pessoa. Essa união é demonstrada por Lacan na
vigésima segunda lição do Seminário 3 As psicoses, que se inicia com duas frases
recolhidas da gramática de Damourette e Pichon.
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Lacan, durante essa lição, evoca a tripartição pessoal construída na gramática e a
constatação de Pichon (o nome de Damourette é omitido) de que o discurso sempre se
dirige ao outro, ao alocutário. O próprio Lacan também aponta nesse aspecto a
insuficiência do paradigma discursivo centrado no eu e tu e introduz como fundamental
o paradigma da dissimetria presente na terceira pessoa, empréstimo por ele tomado de
Benveniste e Damourette e Pichon. Nesse ponto, Lacan (1985, p. 313)258 evoca
Benveniste e a sua não-pessoa e o une diretamente com as considerações sobre Pichon e
sua gramática: “Não há terceira pessoa, o Sr. Benveniste o demonstrou perfeitamente.”
Logo a seguir evoca novamente Pichon e sua gramática escrita em parceria com
Damourette, e as funções da linguagem por eles descritas, repartidas entre locução,
alocução e delocução. Em outras palavras, entre primeira, segunda e terceira pessoa. O
prosseguimento da lição traz o leitor novamente às voltas com o Sr. Benveniste e seu
artigo, publicado em 1950, no Journal de Psychologie Normale et Pathologique, sobre a
noção de voz média presente nas línguas indo-européias antigas. A voz média,
característica dessas línguas indo européias antigas presente com alguma sobrevivência
nas línguas vivas, distingue-se da bipartição usual entre voz ativa e voz passiva. Sem
entrar aqui no mérito da noção de voz média, pois não é meu objetivo nesta tese,
ressalto que Lacan a utiliza para novamente problematizar a tensão existente entre eu e
tu (pessoa) e ele (não-pessoa). Dessa forma, vemos nessa lição Lacan em um
movimento pendular, tratando da tripartição pessoal da gramática de Damourette e
Pichon e da tripartição pessoal presente na obra de Benveniste, em uma nítida
associação entre ambas.

Há, ainda, outro aspecto da reflexão de Damourette e Pichon que, se não influenciou
diretamente Benveniste, os colocou na mesma trilha conceitual: o privilégio conferido à
linguagem oral em detrimento da forma escrita. Logo no início do capítulo Role de la
phonétique en grammaire, pertencente ao primeiro volume, Damourette e Pichon
(1911-27, p. 159)259 assim se expressam: “...on verra que la forme orale de la langue
est quelque chose de plus essentiel que la forme écrite. C´est en réalité en parler oral
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que se déroule et se formule la pensée.”260 A convicção dos gramáticos sobre uma
superioridade da palavra sobre a linguagem escrita também atravessa todos os escritos
de Benveniste, através do que ele convencionou chamar de linguagem ordinária.

Logo no primeiro texto de Problemas de Linguística Geral I, intitulado Tendências
recentes em linguística geral, Benveniste (2005, p. 14)261 evoca o problema de os
linguistas recusarem essa linguagem ordinária do cotidiano do locutor pelo seu caráter
equívoco, incerto e flutuante; e reconhece nessa mesma linguagem sua importância
crucial: “Mas o objeto do lingüista é precisamente essa ‘linguagem ordinária’ que ele
toma como dado e cuja estrutura inteira explora.” Damourette e Pichon enxergam
ainda um paradoxo nesse princípio da oralidade, pois, segundo suas corretas
observações, a linguagem dos livros comporta em geral mais fineza e precisão do que a
linguagem da conversação. A conclusão dos gramáticos é consideravelmente confluente
com a de Benveniste na lição evocada acima, pois todos compreendem que essa fineza e
precisão do tecnicismo da linguagem escrita é justamente o que afasta a subjetividade
da prática linguística. No contexto dessa problemática, o termo enunciação aparece na
escrita de Damourette e Pichon, o que pode ser interpretado como uma confluência com
o princípio da linguística de Benveniste, pelo semelhante esforço de se ligar a
linguagem oral ao campo da subjetividade e da enunciação:

L´énonciation orale a des éléments significatifs que rien ne marque dans un
texte écrit: la durée et la qualité des phonèmes, l´intensité relative des
syllabes, la liaison entre les mots, la rapidité du débit, la mélodie
phrastique, la distribuition même des pauses ne sont que très
imparfaitement indiquées par la graphie.262 (Damourette e Pichon, 1911-27,
p. 159)263
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Os gramáticos, no desenvolvimento do capítulo, não deixam de apontar a transmissão
oral como a tradição linguística legítima. Não considero excessivo aqui novamente
lembrar que, para Benveniste, o objeto de estudo do linguista é precisamente a
linguagem ordinária, a linguagem cotidiana e oral do falante.

Essa filiação de Benveniste a Damourette e Pichon parece ainda mais evidenciada ao se
trazer para a discussão a expressão sentimento linguístico do falante, que aparece com
grande frequência nos volumes da gramática. Em linhas gerais, trata-se de uma
expressão utilizada pelos gramáticos para se referir à subjetividade do falante e à
maneira como ele opera com a linguagem em seu espírito. Essa mesma expressão
sentimento linguístico demonstra ainda, mais uma, vez a importância conferida pelos
gramáticos ao inconsciente no funcionamento da língua, pois ela é igualmente usada por
Damourette e Pichon para se referir aos fatos de linguagem que o falante pratica sem se
dar conta dos mesmos, ou seja, de maneira inconsciente:

O mecanismo da elocução está longe de comportar apenas pensamentos
conscientes; a escolha de um modo gramatical, de uma construção, até de
uma palavra é muito mais inspirada pelo sentido que temos de nossa língua
do que feita por um ato plenamente consciente e voluntário do nosso
intelecto. Portanto, se procurarmos os elementos psíquicos representados
na estrutura da linguagem, lançaremos uma luz sobre o subconsciente do
sujeito falante. (Damourette e Pichon, 2003, p. 131)264
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3.6- Damourette e Pichon com Benveniste: o empersonamento e a noção de pessoa

Ao prosseguir as análises sobre as relações entre Benveniste e Damourette e Pichon,
apresento os conceitos de pessoa e empersonamento, conceituados particularmente no
sexto capítulo do sexto volume, Expression strumentale de la personne. A noção de
pessoa é um aspecto central da teoria enunciativa de Benveniste, sendo que tal conceito
permite uma aproximação entre aspectos da teoria do linguista e de Damourette e
Pichon. Esse aspecto enunciativo em Damourette e Pichon está evidenciado logo na
primeira frase, onde os gramáticos dão o nome de pessoa à distinção que existe, no caso
na língua francesa, entre o sujeito que fala (locutor), aquele para quem as palavras se
endereçam (alocutário) e aquele de quem se fala (delocutário). Essa afirmativa, ainda
que seja retirada de uma gramática, por si só permite o esboço da construção de uma
teoria do sujeito da linguagem nos processos de comunicação. De fato, os gramáticos
afirmam que os substantivos intrumentais pessoais, ou pronomes pessoais, são os
substantivos instrumentais que encerram precisamente a noção de pessoa gramatical.
Eles procedem, dessa forma, à clássica distinção ente as três pessoas gramaticais,
anunciando uma diferença fundamental entre os pronomes locutivos e alocutivos
(pertecentes ao circuito locutor e alocutário), em contraste com os pronomes delocutivos
(referente ao delocutário).

Em linhas gerais, para os gramáticos, os pronomes pessoais locutivos e alocutivos são
auto-suficientes, na medida em que a expressão da primeira pessoa (je. me, moi) não
evoca nada, ela exprime a pessoa do locutor sem qualquer referência necessária a um
contexto frasal e discursivo anterior. Damourette e Pichon (1911-40, pg. 244)265
esclarecem essa idéia partindo da renomada gramática de Port-Royal que assim enuncia:
On spécifique plus proprement chaque individu par les pronoms que par quelque nom
que ce soit, parce que, lorsque je dis, par exemple, moi, il est impossible qu´on entende
aucune autre personne. 266 Com relação aos pronomes alocutivos, se esses não possuem
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DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
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pois, no momento em eu digo, por exemplo, “eu”, é impossível que escutemos qualquer outra pessoa.
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a mesma característica dos pronomes locutivos, na medida em que para um mesmo
locutor o alocutário pode mudar em cada circunstância, a independência em relação a
um contexto frasal e discursivo anteriores permanece. O alocutário, assim como o
locutário, é determinado sem que haja necessidade de se referir e especificar um
contexto anterior. Em contrapartida, os pronomes delocutivos (il,elle, ils, elles, le, la,
les, lui, leur) evocam um contexto discursivo enunciado anteriormente na medida em
que não se referem à situação de comunicação centrada no circuito eu e tu e clamam
assim pelo recurso do discurso indireto. Um exemplo simples trazido por Damourette e
Pichon (1911-40, p. 244) ilustra essa proposição: Le jardin n´est ni très grand, ni très
petit: il exige toute l´année de travail d´un homme courageux. 267 O il da frase se refere a
algo previamente enunciada no discurso: o jardim.

Essa tripartição da expressão da pessoa, ainda que nitidamente embasada no aspecto
gramatical da língua, prenuncia outro aspecto tratado por Damourette e Pichon que se
aproxima da noção de não-pessoa proposta por Benveniste, que é o empersonamento.
Após algumas páginas dedicadas à apresentação das diferenças gerais de cada uma das
três pessoas nominais, o leitor é apresentado ao conceito de personação, que é a própria
repartição e oposição entre o plano locutório (que engloba a primeira e a segunda
pessoa) e o plano delocutário (que engloba a terceira pessoa). No capítulo dedicado ao
estudo da pessoa tênue, Damourette e Pichon chamam essa terceira pessoa delocutiva
de pessoa indiferenciada. Evocando novamente essa passagem, Arrivé (1999, p. 127)268
comenta que “É tentador perceber neste o prenúncio da oposição benvenisteana entre
a pessoa e a não-pessoa”. O prosseguimento do texto de Damourette e Pichon reafirma
as palavras de Arrivé, ao explicar que a primeira pessoa tende a criar um processo, a
segunda pessoa assegura a realização desse processo e a terceira pessoa permance
inerte, em seu caráter primitivo de coisa.269
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O jardim não é nem muito grande, nem muito pequeno: ele exige todo o ano o trabalho de um homem
corajoso.
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ARRIVÉ, M. (1994) Linguagem e Psicanálise, Lingüística e Inconsciente: Freud, Saussure, Pichon,
Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
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Benveniste, em Estrutura das relações de pessoa no verbo, texto de 1946, constrói uma
tripartição pessoal bastante semelhante à apresentada pelos gramáticos, para quem a
terceira pessoa tende, em suas próprias palavras, a permanecer inerte e coisificada. Para
Benveniste, o eu designiga aquele que fala e implica um enunciado sobre o próprio
locutor ou, como disseram Damourette e Pichon em sua referência à gramática de PortRoyal, a primeira pessoa exprime o locutor por si só, desmembrado de um contexto. O
tu, na construção de Benveniste, só existe em função do eu, pois sua existência só é
possível em uma situação designada pela primeira pessoa ou, nas palavras de
Damourette e Pichon, a segunda pessoa assegura a realização do processo criado pela
primeira pessoa, processo que se pode facilmente denominar de processo enunciativo.
Assim, por se encontrar no exterior do paradigma oposicional dialógico e discursivo do
eu-tu, Benveniste enuncia que a terceira pessoa exprime, verdadeiramente falando, a
não-pessoa, a forma não pessoal da flexão verbal. Essa não-pessoa benvenisteana tem,
em suas palavras, por característica e por função constantes representar, sob relação da
própria forma, um invariante impessoal objetivado e coisificado; nada mais do que isso.
É próximo à pessoa inerte, em caráter primitivo de coisa, da qual falam novamente
Damourette e Pichon nessa outra passagem:

L´allocutif se comporte d´une manière analogue au locutif, dont il est, pour
ainsi dire, le miroir. Pour le délocutif, le problème est plus complexe et
garde, semble-t-il, un caractère proprement grammatical. Le délocutif,
malgré le nom consacré de “personne” qu´on lui donne, est essentiellement
une chose, la chose dont on parle. 270 (Damourette e Pichon,1911-40, p.
264)271

A linha que une Benveniste aos gramáticos Damourette e Pichon pode ainda ser
prolongada ao se analisar um pouco melhor o processo enunciativo acima exposto. Já
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O alocutivo se comporta de maneira análoga ao locutivo, sendo que um é, para assim dizer, espelho do
outro. Para o delocutivo, o problema é mais complexo e mantém, parece, uma natureza propriamente
gramatical. O delocutivo, apesar do nome a ele consagrado de “pessoa”, é essencialmente uma coisa, a
coisa de que se fala.
271
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
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sabemos que, para Benveniste, a linguagem sempre pressupõe o outro e que há uma
correlação de subjetividade que une o eu ao tu. Em Da subjetividade da linguagem
essa correlação é apresentada por Benveniste (2005. p. 286)272 aos moldes de uma
polaridade dialógica: “Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será
na minha alocução um tu.” A presença de um eu implica, dessa forma, a instauração de
um tu na situação de diálogo e, concomitantemente, que o locutor se torne tu na
alocução daquele que se designa como eu. A reciprocidade e a correlação de
subjetividade entre eu e tu são propriedades fundamentais da linguagem na abordagem
de Benveniste (2005, p. 286)273, conforme ele assim esclarece: “...eu propõe outra
pessoa, aquela que, sendo embora exterior a ‘mim’, torna-se o meu eco – ao qual digo
tu e que me diz tu.” É ao se sustentar em assertivas como essas que o linguista aposta na
queda das velhas antinomias entre eu e tu e encontra o fundamento linguístico da
subjetividade em uma realidade dialética que englobe os dois termos e os defina pela
relação mútua entre eles.

É possível se indagar de que maneira a teoria dos gramáticos Damourette e Pichon sobre
a tripartição pessoal entre locutivo, alocutivo e delocutivo serviu de inspiração para
Benveniste construir as idéias acima expostas. De acordo com a exposição dos
gramáticos, o eu é a personalidade central que não pode ser apenas e essencialmente
concebida por sua própria natureza de locutor. Juntamente com o locutivo, o alocutivo
fornece junto ao locutor um sujeito essencial à linguagem. É nesse ponto de seus
argumentos que a semelhança entre a exposição de Damourette e Pichon (1911-40, p.
267)274 e a teorização de Benveniste aparece particularmente evidenciada: “Il n´y a
d´allocutaire qu´à condition qu´on lui suppose une personnalité centrale analogue à
celle de je, quoiqu´absolument irréductible dans son originalité propre, comme celle
même de je.”275
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O estudo contrastivo sobre a apresentação da noção de pessoa nos escritos de
Damourette e Pichon e na obra de Benveniste apresenta demais semelhanças que se
tornam surpreendentes. Como exemplo, há os comentários tecidos pela dupla de
gramáticos sobre o pronome pessoal locutivo plural nous (nós). Para os gramáticos, o
nós não consiste de muitos eus, mas sim de um eu acrescido de uma ou de muitas outras
pessoas não locutivas. 276 Ou seja, a alteridade está inscrita no pronome pessoal nous.
Em Estrutura das relações de pessoa no verbo, Benveniste apresenta um comentário
bastante convergente com o de Damourette e Pichon, ao compreender que, em seus
próprios termos, a presença do eu é constitutiva de nós. Para Benveniste (2005, p.
256)277, “Se não pode haver vários ‘eu’ concebidos pelo próprio ‘eu’ que fala, é porque
‘nós’ não é uma multiplicação de objetos idênticos, mas uma junção entre o ‘eu’ e o
‘não-eu’, seja qual for o conteúdo desse ´não-eu’”.

Prosseguindo com sua explanação no texto, essa junção forma uma totalidade nova e de
um tipo totalmente particular, no qual os componentes não se equivalem: em nós é
sempre eu que predomina, uma vez que só há nós a partir de eu e esse eu sujeita o
elemento não-eu pela sua qualidade transcendente. Não é difícil reconhecer essas
palavras de Benveniste no comentário de Damourette e Pichon sobre a natureza do
pronome nous: as pessoas não locutivas das quais falam os gramáticos parecem não se
diferir desse não-eu do qual fala Benveniste, ambos implicam as noções de alteridade e
de trasncendência no pronome pessoal nós. Citando novamente Benveniste (2005, p.
258)278, “O ‘nós’ anexa ao ‘eu’ uma globalidade indistinta de outras pessoas.” Esse
paralelismo traçado entre Benveniste e os gramáticos Damourette e Pichon pode
também ser encontrado em determinadas elaborações sobre a terceira pessoa. Sabe-se
que a terceira pessoa para Benveniste é a não-pessoa, por ser excluída da correlação de
subjetividade do circuito dialógico existente entre o eu e o tu. É o que, em outros
termos, dizem Damourette e Pichon, pois afirmam que as duas primeiras pessoas
participam de um processo de comunicação (a primeira cria esse processo e a segunda
276
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assegura sua realização), enquanto a terceira pessoa, em oposição às duas primeiras, se
mantém inerte, em seu caráter primitivo de coisa.

Em Benveniste, essa oposição entre as duas primeiras pessoas em relação à terceira (a
não-pessoa) é abalada e prenuncia seu esfacelamento em seu famoso artigo O Aparelho
Formal da Enunciação, publicado em 1970. A alteridade e a enunciação tornam-se
componentes constitutivos e integrantes da língua em sua totalidade, deslocando o
centro de referência da oposição entre a correlação de subjetividade eu-tu e a nãopessoa objetivada ele, para a referência globalizante do sujeito e de sua enunciação.
Segundo Benveniste (2006, p. 84)279, “Toda enunciação é, explícita ou implicitamente,
uma alocução, ela postula um alocutário. (...) A referência é parte integrante da
enunciação.” Da mesma forma, essa noção globalizante da enunciação na língua não
passa despercebida por Damourette e Pichon, ao se prestar atenção à seguinte passagem
em que comentam especificamente a terceira pessoa (o delocutário), transcrita logo após
diferenciar cada uma das três pessoas, e de afirmar que a terceira permanece inerte em
sua característica primitiva de coisa:

Dans le plan délocutaire au contraire, les personnes ont subi une
unification; le locuteur et l´allocutaire ne figurent plus en tant que tels, mais
en tant que cas particuliers du délocutif. Le système strumental fonctionne
au complet. Mais il y a un locutif et un allocutif différenciés qui marquent
que l´esprit n´est pas dupe de l´assimilation discursive de deux personnes
vives au délocuté.280 (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 252)281
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Os gramáticos, dessa forma, afirmam a existência, ainda que não evidente, de uma
assimilação discursiva de duas pessoas no interior do delocutado, ou seja, da terceira
pessoa. É uma maneira de Damourette e Pichon reconhecerem que a enunciação e o
dialogismo são componentes constitutivos e integrantes da língua, tal como
posteriormente faria Benveniste em seu artigo O Aparelho Formal da Enunciação. Essa
generalização da alteridade enunciativa, que inevitavelmente implica um sujeito em
todo ato de linguagem, é também encontrada em um comentário de Damourette e
Pichon (1911-40, p. 245) sobre o pronome pessoal plural vous (vós, vocês): “Vous, ce
n´est pas toujours plusieurs toi, c´est toi plus une ou plusieurs autres personnes à coup
sûr non locutives, mais qui peuvent n´être pas allocutives.”282 Assim, a dimensão do
Outro aparece inscrita em todo e qualquer ato de linguagem, e não apenas naqueles
centrados na relação entre a primeira e a segunda pessoa.

Retomo o fio do pensamento de Damourette e Pichon e apresento os dois tipos de
empersonamento (ou pessoas) identificados no francês pela dupla de gramáticos: o
empersonamento

tênue

(empersonnement

ténu)

e

o

empersonamento

denso

(empersonnement étoffé). Esses dois tipos de empersonamentos articulam-se
diretamente com as duas séries de pronomes pessoais do francês, que são,
respectivamente, os pronomes pessoais aglutinativos (je, tu, il/elle) e os pronomes
pessoais independentes (moi, toi, lui, elle). Em linhas gerais, os pronomes pessoais
aglutinativos são aqueles diretamente ligados ao verbo, ao contrário dos pronomes
pessoais independentes, sempre situados no exterior da relação com o verbo. Os
pronomes pessoais aglutinativos demonstram que a pessoa é gramaticalmente
caracterizada por ser subjugada ao verbo próximo, do qual ela cumpre sua função
própria de locutor, alocutário ou delocutado. Os pronomes pessoas independentes, por
sua vez, têm uma sintaxe muito próxima da sintaxe nominal: não se declinam e não têm
relação de dependência com a conjugação verbal. De acordo com os gramáticos,
definimos assim empersonamente tênue como aquele que se exprime pelo aglutinativo e
empersonamento denso como aquele que se exprime pelo independente. O
empersonamento tênue é ainda aquele que aponta a pessoa em sua essência gramatical
282

“Vós” não é sempre muitos “tu”, é “tu” mais uma ou várias outras pessoas certamente não locutivas,
mas que podem não ser alocutivas.
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essencial, ou seja, de pessoa gramatical. Em contrapartida, é o empersonamento denso
que confere amplitude à personalidade da pessoa, nos momentos em que a pessoa é
considerada em relação ao mundo exterior ou, introspectivamente, nos moldes de um
panorama complexo. A pessoa densa dominante, nas palavras de Damourette e Pichon,
coloca em causa o mais íntimo de sua personalidade, associando-a à personalidade
dominada.

Em O antônimo e o pronome em francês moderno, Benveniste alude à dupla
Damourette e Pichon em uma severa crítica em que contesta a disjunção proposta pelos
gramáticos entre pessoa densa e pessoa tênue. Essa crítica é dissecada em uma longa
nota de rodapé logo na segunda página do texto, onde Benveniste demonstra que as
duas séries de pronomes não são intercambiáveis entre si e que não existe coocorrência
entre elas, ao contrário do que afirmava a dupla de gramáticos. O linguista tem o
cuidado de pinçar exemplos de Des mots à la pensée e a partir deles tecer comentários
no sentido de desmentir o enunciado dos gramáticos e provar a não coocorrência entre
as duas ordens de pronomes. A argumentação contestatória de Benveniste sobre as duas
séries de pronomes pessoais, expostas por Damourette e Pichon, é resumida nas
seguintes palavras:

Uma tal distinção só seria admissível se houvesse livre escolha ou
possibilidade de troca entre as duas séries de pronomes, nas mesmas
posições. Como se sabe, isso jamais acontece. Je e moi não podem
permutar em nenhum caso. Falar, então, em ‘pessoa fraca’ e ‘pessoa forte’
é somente fantasiar com noções psicológicas uma realidade lingüística
insuficientemente descrita.283 (Benveniste, 2006. p. 202)284

As pessoas tênues e densas, de acordo com a exposição de Benveniste, são regidas e se
diferem por seu comportamento sintático e por suas capacidades combinatórias, e não
283

Pessoa fraca é o mesmo que pessoa tênue e pessoa forte é o mesmo que pessoa densa.
BENVENISTE, E. (1965) O antônimo e o pronome em francês moderno. In: Problemas de
Lingüística Geral II. Campinas: Pontes, 2006.
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submetidas à vontade e à escolha do locutor. Elas ainda se dividem no que ele
denominou de uma distribuição complementar e jamais se intercabiam ou ocorrem ao
mesmo tempo. Sem entrar no mérito da justeza do raciocínio de cada um dos autores,
essa discrepância pode ser explicada pelo que Arrivé (1999) 285 chamou de concepção
monista da linguagem em Damourette e Pichon.

Benveniste, por um lado, privilegia a forma na linguagem, enquanto a dupla de
gramáticos, pelo outro, se fecha no seu funcionamento monista e não reconhece a
separação entre as duas faces, herdada pela tradição saussureana. Isso possivelmente
explica a confusão dos gramáticos entre uma diferença material (condicionada
exclusivamente pelo contexto) e uma diferença conceitual dos fatos da língua. O que
não deixa de causar estranheza é a flagrante contradição de Benveniste no decorrer da
sua exposição. Logo após se ocupar de demonstrar a completa impossibilidade de
intercâmbio e coocorrência entre as duas séries de pronomes pessoais, o próprio
Benveniste reconhece e demonstra explicitamente sua existência no caso da terceira
pessoa:

É igualmente ao estatuto “onomástico” dos antônimos que nós
relacionamos uma particularidade sintática da 3a pessoa. Enquanto que
MOI (TOI) exige sempre a retomada por je (tu) antes da forma verbal
pessoal, LUI pode tanto ser retomado por il quanto ligar-se diretamente à
forma verbal: “MOI, j´ai parlé tout le temps, lui n´a rien dit”. Não se trata,
como parecem crer, de uma licença de uso, mas de uma dupla
possibilidade, ambas igualmente lícitas. (Benveniste, 2006. p. 205)286

Há nessa passagem uma concordância, ainda que ímplicita, com as palavras de
Damourette e Pichon tão severamente criticadas no mesmo texto. Benveniste reconhece,
285
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assim, que lui, na medida em que assinala a terceira pessoa, pertence ao paradigma das
formas permutáveis que servem de sujeito a uma forma verbal da terceira pessoa,
conclusão que abala a força de sua contestação e crítica desferida contra os gramáticos.
Em suas palavras, lui, reportando-se à terceira pessoa, como todo nome próprio ou
substantivo, pode substituir o pronome, como atesta o outro exemplo: Lui seul est venu,
que pode substituir il seul est venu.287

A respeito dessa questão sobre a coocorrência ou não dos dois tipos de
empersonamentos, Benveniste, sobre esse tema, parece demonstrar, ao contrário de
Damourette e Pichon, pouca sensibilidade para o caráter fabulatório da língua e sua
relação com o inconsciente. A leitura atenta da longa nota de rodapé, redigida por
Benveniste para contestar a argumentação dos gramáticos, mostra que o centro de suas
críticas se assenta no fato de eles buscarem exemplos retirados de situações da
oralidade. O primeiro deles é criticado por ser enunciado por uma pessoa de quem nem
a origem e nem o grau de cultura são indicados. Benveniste afirma que o “moi
emmenais”288 do exemplo nunca se manifesta na vida cotidiana e se trata de um
equívoco fortuito ou de um desvio individual. O segundo exemplo 289 apresenta, em suas
palavras, omissão do je antes do ai por despreocupação com regras do bem dizer e uma
falsa analogia de construção em que o relativo é separado do verbo. Damourette e
Pichon parecem valorizar, em seus exemplos, justamente o que Benveniste aponta como
incorreto: aquilo que na oralidade se apresenta como equívoco, como lapso e como
marca do uso individual da língua. É um posicionamento, mais uma vez, estranho e
paradoxal por parte de Benveniste, linguista que sempre apontou que o objeto da
Linguística é precisamente essa linguagem oral e cotidiana do sujeito falante.
Relembrando suas palavras em Tendências recentes em linguística geral, ao argumentar
a respeito da recusa dos linguistas sobre a linguagem do cotidiano: “Mas o objeto do
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lingüista é precisamente essa ‘linguagem ordinária’ que ele toma como dado e cuja
estrutura inteira explora.” (Benveniste, 2005, p. 14)290

Arrivé (1999)291 argumenta que esses exemplos orais e vizinhos do lapso são marginais
e apenas confirmam, pelo efeito do desvio que produzem, a própria regra que infringem:
formas tênues e formas densas estão em distruibução complementar. Polêmicas à parte,
não deixa de ser notável a importância que os gramáticos conferem ao ato falho e à
invenção na linguagem oral, que surgem não apenas nesses exemplos, mas em diversos
outros no decorrer dos sete volumes de Des mots à la pensée. Essa importância
atribuída ao caráter inventivo da língua é atribuída até mesmo aos fatos etimológicos e
diacrônicos, como se pode ler no capítulo Sexuisemblance du substantif nominal. Nesse
capítulo, os gramáticos partem da hipótese de que o fato de os substantivos do francês
serem masculinos ou femininos apoia-se nas conveniências poéticas e metafóricas do
espírito da língua e que a causa dessa bipartição de gêneros é, em suma, uma causa
psíquica. A língua, no prosseguimento do citado capítulo, é descrita como possuidora de
um gênio metafórico, ou ainda, de um instinto metafórico generalizado em que, no
processo de criação de novas palavras, o parentesco semântico intervém diretamente,
demonstrando uma aptidão metafórica da língua em harmonia com o sentido. Língua,
criação metafórica e poesia se encontram assim associadas de forma íntima para
Damourette e Pichon (1911-27, p. 336)292: “La langue crée ses métaphores de façon
vraiment poétique, c´est à dire adaptée aux nécessités des anthitèses plus ou moins
particulières qu´elle veut souligner.”293

Se Benveniste abre seu texto O antônimo e o pronome em francês moderno, tecendo
críticas tão severas a Damourette e Pichon, os fortes pontos de contato entre eles voltam
a aparecer no decorrer do mesmo texto. No prosseguimento de sua exposição,
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Benveniste declara que o moi é, na instância de discurso, a desginação daquele próprio
que fala e que se refere a si próprio como falante (o nome próprio de locutor) e o toi
denomina o outro frente a esse mesmo falante. O lui ocupa uma posição diferenciada
por se encontrar de fora do diálogo. Ao dizer isso, o linguista inevitavelmente retoma a
distinção entre a pessoa (primeira e segunda pessoa) inscrita na enunciação dialógica, e
a não-pessoa (terceira pessoa), objetivada e exterior ao diálogo. Essa exterioridade ao
diálogo da terceira pessoa é novamente problematizada por Benveniste (2006, p.
206)294, como na seguinte passagem: “Je é uma pessoa única, tu é uma pessoa única,
mas il representa não importa que sujeito compatível com seu gênero e número, e pode,
repetido num mesmo enunciado, remeter a sujeitos diferentes.”

Esse fato de alteridade da terceira pessoa em relação às duas primeiras conduz
novamente à diferenciação existente em Damourette e Pichon entre o locutivo e o
alocutivo, ambos em espelhamento mútuo na situação dialógica, e o delocutivo que
guarda um caráter mais propriamente gramatical. Repito aqui as palavras dos
gramáticos, anteriormente transcritas: “Le délocutif, malgré le nom consacré de
personne qu´on lui donne, est essentiellement une chose, la chose dont on parle.”295 A
conclusão presente no último parágrafo do texto de Benveniste é precisamente essa: a
constatação geral de que a terceira pessoa é fundamentalmente diferente das duas outras
em seu estatuto, sua função e distribuição de suas formas. Isso corrobora, mais uma vez,
uma influência dos gramáticos no pensamento do linguista da enunciação.

No que concerne à discussão sobre a arbitrariedade do signo, encontramos outras
considerações que, mais uma vez, colocam Damourette e Pichon na trilha do que
Benveniste desenvolveria em seu artigo Natureza do signo linguístico. O linguista da
enunciação desenvolve ali uma contestação à arbitrariedade do signo linguístico
proposta por Saussure, pois, para o falante, há entre a língua e a realidade uma
adequação completa: o signo encobre e comanda a realidade. Benveniste (2005, p.
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55)296, com essas palavras, valoriza o aspecto semântico no laço que une o signo
linguístico, e propõe compreender a ligação entre significante (palavra) e significado
(coisa) como necessário, ao invés de arbitrário, como entendia Saussure: “O conceito
(significado) ‘boi’ é forçosamente idêntico na minha consciência ao conjunto fônico
(significante) ‘boi’. (...) Juntos os dois foram impressos no meu espírito; juntos evocamse mutuamente em qualquer circunstância.” Na argumentação de Damourette e Pichon,
a suposição de um laço necessário no signo linguístico é embasada em seu conceito de
sexuissemelhança, este intimamente ligado ao campo da semântica, do sentido e do
inconsciente:

Le langage est essentiellement naturel. La liaison du mot à la chose, quand
bien même elle n´est point déterminée pour des raisons d´hérédité ou de
dérivation, est toujours motivée. Dans cet acte de création, la collation de la
sexuisemblance a une importance primordiale, et elle non plus n´a pas été
faite au hasard.297 (Damourette e Pichon, 1911-27, p. 375)298

Embora o nome de Saussure não seja explicitamente citado nesse ponto do texto, é clara
a referência dos gramáticos ao pai da linguista moderna, ao tratarem da ligação entre a
palavra e a coisa na linguagem. A dicotomia saussureana entre diacronia e sincronia é
também evocada em relação à sexuissemelhança, onde Damourette e Pichon voltam a
valorizar a dimensão semântica da língua em uso pelo falante, colocando em primeiro
plano o estado mental sincrônico da língua, independente de qual tanha sido sua história
anterior. A leitura atenta do trecho demonstra o esforço dos gramáticos em separar a
sufixação latina da sufixação do francês falado no tempo sincrônico presente, no que
concerne à formação dos gêneros nos substantivos.
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3.7- Des mots à la pensée: pela formalização de uma gramática do inconsciente

Dou continuidade às minhas análises a respeito da obra de Damourette e Pichon
discutindo a questão de se tomar a gramática francesa como modelo do inconsciente.
Essa frase se encontra na modalidade de uma interrogação como subtítulo do capítulo
Lacan gramático, presente no livro de 2008 Le linguistique et l´inconscient de Michel
Arrivé. O subtítulo pode soar estranho a muitos leitores, pois, se há um Lacan com
quem todos se familiarizam (o da Linguística e do discurso), há um Lacan voltado para
o pensamento gramatical que permanece obscuro. Tais referências à gramática e à obra
de Damourette e Pichon não parecem, de fato, muito evidenciadas na reflexão
lacaniana. O Seminário 3 As psicoses parece um ponto privilegiado da associação de
Lacan entre conceitos gramaticais e o inconsciente. De fato, a expressão Gramática do
inconsciente aparece como último subtítulo da terceira lição, onde Lacan se refere ao
inconsciente dos psicóticos como tão bom gramático e tão mau filólogo. Essa
articulação entre a gramática, a língua e o inconsciente é destacada nessa passagem:

Um sistema do significante, uma língua, tem certas particularidades que
especificam as sílabas, os empregos das palavras, as locuções nas quais
elas se agrupam, e isso condiciona, até na sua trama mais original, o que se
passa no inconsciente. (Lacan, 1985, p. 140)299

O interesse particular do Seminário 3 para esta tese, evidentemente, não é focado na
questão da compreensão da estrutura e do fenômeno psicótico, mas na elucidação de
duas operações produzidas pelo sujeito do inconsciente e apontadas por Lacan que se
ligam diretamente a fundamentos da gramática de Damourette e Pichon: a Verneinung
(denegação) e a Verwerfung (forclusão). Esses termos, encontrados em Freud e
reinterpretados por Lacan, associam-se diretamente à problematica da negação em
francês e às suas duas partículas próprias que são respectivamente os discordanciais e
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os forclusivos. O texto freudiano sobre a Verneinung e as operações simbólicas do
inconsciente descritas ganham nova luz e compreensão a partir de tais conceitos
gramaticais oriundos de Damourette e Pichon. Mais ainda, como já foi dito, é
Benveniste que aparece como segunda mais importante fonte gramatical de Lacan, mais
notoriamente através da análise da problemática da terceira pessoa.

Dando sequência aos comentários sobre o Seminário 3, encontramos ali Lacan não
apenas afirmando que o inconsciente é uma linguagem, mas também estabelecendo uma
analogia entre o inconsciente a ser interpretado e uma língua estrangeira a ser decifrada.
Define ainda o recalque de forma particularmente interessante, ao se referir a esse
operador do inconsciente como uma língua, uma outra língua que se fabrica com os
sintomas. A importância de se ir além da análise da linguagem e de se preocupar um
pouco com a história da linguagem é também exposta com todas as letras, chegando
Lacan (1985, p. 137)300 a se referir aos neologismos próprios da psicose como
expressões que “... nascem no curso da história da língua, e num nível de criação
bastante elevado para que isso esteja precisamente em um círculo interessado pelas
questões da linguagem.” Tal importância é sintetizada em uma fórmula presente na
primeira edição da revista La Psychanalyse e que Lacan recapitula para o seu auditório:
Se a psicanálise habita a linguagem, ela não poderia sem alterar-se desconhecê-la em
seu discurso.

O apelo lacaniano à necessidade de se trazer categorias da teoria gramatical para o
campo analítico é formulado na terceira lição e, além de Saussure, são Benveniste e os
gramáticos Damourette e Pichon que ganham destaque nesse Seminário no que se refere
à Linguística. As referências mais específicas às noções gramaticais se tornam mais
abundantes, principalmente a partir da décima sétima lição, em que um dos subtítulos é
o de sintaxe e metáfora. Encontra-se nessa lição uma definição para o conceito de
metáfora não focada propriamente na questão do simbólico, mas a tratando como uma
conexão lexical entre significantes. Essa dimensão sintática é evidenciada de tal forma
que Lacan chega a afirmar que a ênfase excessiva dada ao jogo do simbolismo mascara
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a importância crucial dessa outra dimensão. O sujeito, usualmente definido como aquilo
que um significante representa para outro significante, é ali associado por Lacan (1985,
p. 249)301 com a sintaxe, o que não é corriqueiro em sua obra: “É porque há uma
sintaxe, uma ordem primordial de significante, que o sujeito é mantido separado, como
diferente de suas qualidades.”

Ainda nesse mesmo diapasão, Lacan se propõe a pensar o fenômeno da afasia como
sendo composto por uma linguagem de paráfrases e nomeia a especificidade desse
distúrbio como um distúrbio do agramatismo. Um dos vínculos do sujeito com a
linguagem, vítima de uma progressiva decomposição nas afasias, é a função posicional
da linguagem, sendo como afirma um Lacan bastante saussureano, a dimensão essencial
da linearidade e da ordem das palavras no discurso. Essa linearidade, por sua vez,
instaura a coexistência sincrônica dos termos no discurso. Lacan, nesse ponto, vai além
da sintaxe e invoca elementos da morfologia para a discussão, apontando a
independência sempre relativa e nunca absoluta da palavra e sua insuficiência como
unidade mínima e elementar da linguagem. Essa morfologia lacaniana é assim expressa:
“Num nível ainda inferior, vocês encontram as oposições ou pares fonemáticos, que
caracterizam o último elemento radical de distinção de uma língua a outra.” (Lacan,
1985, p. 257)302

O texto síntese do Seminário 3, De uma questão preliminar a todo tratamento possível
da psicose, publicado em 1957, sintetiza os comentários linguísticos e gramaticais para
a estrutura do inconsciente desenvolvidos no ano anterior. Lacan centra-se na leitura
sobre o Caso Schreber, de Freud, e nas relações entre o sujeito e o significante que o
próprio Schreber constrói em sua autobiografia Memórias de um doente de nervos. A
construção delirante de Schreber, material de sua autobiografia, estrutura-se na criação,
por parte do paciente, daquilo que Freud denominou de Grundsprache, língua
fundamental. A esse respeito, Lacan (1998. p. 543) 303 tece um comentário que,
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diferentemente do esperado, se dirige ao linguista, e não ao psicanalista: “Considerando
o simples texto das alucinações, uma distinção logo se estabelece para o lingüista entre
fenômenos de código e fenômenos de mensagem.” Encontramos ainda nesse texto uma
compreensão do fenômeno de criação da língua fundamental como locuções neológicas.
Uma locução neológica, nas palavras de Lacan, é algo muito próximo das mensagens
que os linguistas chamam de autônimas, na medida em que é o próprio significante (e
não o que ele significa) que é objeto da comunicação.

Nas páginas que se seguem do Seminário 3, a investigação lacaniana sobre a estrutura
da psicose pende novamente para a Linguística, dessa vez estabelecendo um diálogo
com Roman Jakobson. Ao dissecar a estrutura de uma alucinação verbal, Lacan (1998,
p. 541) frisa que “...o [Eu], como sujeito da frase em estilo direto, deixara em suspenso,
de conformidade com sua função de shifter na lingüística, a designação do sujeito
falante...”. Jakobson tomou o termo shifter de Jespersen, para designar as palavras do
código que só adquirem sentido através das coordenadas (atribuição, datação, local de
emissão) da mensagem. Sobre as mensagens fragmentadas e interrompidas
estabelecidas entre Schreber e seu interlocutor divino na estrutura do delírio, Lacan não
se furta em afirmar que a frase se interrompe no ponto onde termina o grupo de palavras
cuja função no significante é designada pelos shifters. Eles são os termos que no código
designam a posição do sujeito a partir da própria mensagem. Após esse momento, a
parte propriamente léxica da frase fica elidida, demonstrando Lacan a predominância
da função gramatical no delírio e na alucinação. Essa função gramatical é discutida pelo
próprio Freud em seu texto sobre Schreber, a partir do que Lacan denominou de uma
dedução gramatical utilizada por Freud para expor as relações do sujeito com o outro
na psicose. Schreber vale-se de diferentes meios para negar a proposição eu o amo que
guia o delírio paranóico em relação ao seu médico Flechsig: a partir da inversão do
valor do verbo (eu o odeio) ou pela inversão do gênero do agente ou do objeto (ele me
odeia, é a ela que ele ama, é ela que me ama). Percebe-se, mais uma vez, o esforço de
se articular a Linguística, os fatos da gramática e a estrutura do inconsciente. Esse
esforço aparece novamente no Seminário 19... ou pior (1971-72), onde Lacan
novamente se vale das negações schreberianas expostas por Freud:
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Quanto a dizer que, em tudo o que Freud escreveu sobre o inconsciente, a
lógica não existe, que o inconsciente não é explorável pelas vias de uma
lógica, seria preciso nunca ter lido o uso que ele fez desse ou daquele
termo, por exemplo, ´é ela que eu amo, não é ele´, todas as maneiras que
existem de negar o ´é ele que eu amo´ pelas vias gramaticais. (Lacan, 2012,
p. 46)304

A passagem também esclarece uma expressão de Cabas (2009) 305, para quem o que
define a psicose é uma alteração gramatical que afeta a relação do sujeito com o Outro
e, por consequência, inverte o sentido do verbo. Se o inconsciente foi aberto pela
renúncia freudiana em buscar ou descrever sua localização na superfície cortical, Lacan
conclui que é somente após a análise linguística do fenômeno da linguagem que se pode
legitimamente estabelecer a relação que ele constitui no sujeito. Esses elementos que
constituem o inconsciente são o que a análise linguística isola com o nome de
significantes, captados em sua função em estado puro, no ponto em que Lacan chama
de, simultaneamente, mais inverossímil e mais verossímil:

- o mais inverossímil, pois sua cadeia que eles formam mostra subsistir
numa alteridade em relação ao sujeito, tão radical quanto a dos hierógrifos
ainda indecifráveis na solidão do deserto.
- o mais verossímil, porque somente ali pode aparecer sem ambigüidade a
função que eles têm de induzir no significado a significação, impondo-lhe
sua estrutura. (Lacan, 1998, p. 556)306 (grifo meu)
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O diálogo com Roman Jakobson, com o intuito de legitimar a importância da gramática
para o inconsciente, continua em uma aula do Seminário 19 ... ou pior, em que Lacan
comenta o esquema da comunicação na análise linguística:

O esquema objetivo da comunicação que vocês traçam – o emissor, a
mensagem e, na outra ponta, o destinatário – é menos completo que a
gramática. É por isso mesmo que foi importante Jakobson ter-lhes exposto
a generalidade de que a gramática, também ela, faz parte da significação, e
que não é à toa que ela é empregada na poesia. (Lacan, 2012, p. 84)307

Esses diversos questionamentos presentes no Seminário 3 sobre a gramática, a língua e
sua estrutura nos conduzem diretamente ao conhecido axioma lacaniano que enuncia
que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Arrivé (2008)308 propõe colocar
em relação o conjunto das posições gramaticais de Lacan com as suas concepções
desenvolvidas sobre a estrutura de linguagem do inconsciente. O texto de Lacan De uma
questão preliminar a todo tratamento possível da psicose vem novamente em auxílio
para solidificar a relação proposta por Arrivé, especialmente na passagem em que Lacan
atenta para a motivação linguística ressaltada por Freud na Grundsprache do Presidente
Schreber. Freud sugere que a história da língua alemã pode esclarecer os neologismos
criados pelo paciente em sua construção delirante. Lacan (1998, p. 576)309, em um
posicionamento claramente estruturalista, questiona Freud com esses termos: “Isso é
simplesmente cometer um erro sobre a dimensão em que a letra se manifesta no
inconsciente, e que, em conformidade com sua instância própria de letra, é bem menos
etimológica

(precisamente,

diacrônica),

do

que

homofônica

(precisamente,

sincrônica).” O próprio Lacan, poucas linhas depois, esclarece essa passagem e sua
discordância com Freud, ao evocar que o inconsciente preocupa-se mais com o
significante que com o significado.

307

LACAN, J. (1971-72) Seminário 19: ...ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012.

308

ARRIVÉ, M. (2008) Le linguistique et l´inconscient. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.

309

LACAN, J. (1957) De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In: Escritos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

190

Os pontos em que Lacan aborda os problemas da gramática não se restringem às
considerações por mim exploradas do Seminário 3 e do texto supracitado. O que é digno
de nota e que pode, a princípio, parecer uma obviedade por se tratar de um pensador
francês, é que a maioria dos fatos da morfologia e da sintaxe introduzidos por Lacan são
oriundos da língua francesa. O próprio exemplo do Seminário 3, a respeito das afasias, é
retirado do vocabulário francês e de particularidades sintáticas dessa língua.

O privilégio conferido por Lacan para a língua francesa em suas referências gramaticais
tem, contudo, uma outra razão proposta por Arrivé e que o coloca diretamente na via da
gramática de Damourette e Pichon: o axioma “o inconsciente é estruturado como uma
linguagem” diz respeito à língua que constitui o modelo da estrutura do inconsciente.
Arrivé (2008, p. 93)310 esboça, então, a seguinte conclusão: “Il ne faudrait pas me
pousser beaucoup pour me faire dire que l´inconscient est structuré, selon Lacan,
comme le français.”311 O próprio Lacan (2012, p. 201)312, em uma lição do Seminário
19 ...ou pior, fornece uma frase que coincide com a conclusão de Arrivé: “Há coisas
que só podem ser expressas na língua francesa, é justamente por essa razão que existe
o inconsciente.” Tal conclusão, ainda nas palavras de Arrivé, permite que se interprete o
inconsciente estruturado como uma linguagem como referindo a uma língua específica
dentre várias, ou seja, o francês.

O que sustenta tal argumentação é o fato de se considerar a língua francesa como
modelo do inconsciente, o que não contradiz o fato de que, se o inconsciente fala, ele
depende da linguagem particular que o articula: a lalangue. A partir do Seminário 20
Mais, ainda, Lacan passa a tratar a estrutura da lalangue como modelo da estrutura do
inconsciente. Ele é assertivo a esse respeito na última lição desse seminário: a
linguagem é feita de lalangue e o inconsciente é um saber-fazer com lalangue. Logo,
toda língua tem sua estrutura própria que faz aparecer a estrutura do inconsciente. O que
retém a atenção de Lacan sobre a língua francesa são duas particularidades
310
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anteriormente tratadas e que serão mais desenvolvidas nas próximas páginas: a
singularidade da negação francesa chamada de ne éxpletif, nomeada por Damourette e
Pichon de discordancial; e a bipartição pronominal entre formas tênues e fomas densas.
O ne éxpletif assume um importante lugar na análise lacaniana do sujeito da enunciação
no Seminário 6, O desejo e sua interpretação, assim como aparece em seu fundamental
texto de 1960, Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano.

As articulações entre os fatos da linguagem e o inconsciente são evocadas por
Damourette e Pichon logo na introdução que ocupa o primeiro capítulo do tomo um,
intitulado Nature de la grammaire. Damourette e Pichon (1911-27, p. 11)313 são claros
ao afirmar que “...les notions générales charpente du langage sont loin d´être toutes
conscientes”. 314

As articulações entre os fatos da gramática e o inconsciente são

também evocadas logo na frase seguinte, ao comentar sobre “...l´essence de ces notions
générales inconsicentes sur lesquelles repose toute la texture du français...”.315 Esse
comentário é possível de ser articulado com a hipótese levantada por Arrivé (2008) 316
sobre a gramática francesa como modelo do inconsciente. Os gramáticos concluem seu
raciocínio sobre a frase aproximando o trabalho do gramático ao trabalho do
psicanalista no sentido de uma decifração dos conteúdos inconscientes: “...et nous
pouvons dire en somme que, pour nous, le principal travail du grammarien est
d´amener à la conscience les notions directrices d´après lesquelles une nation ordonne
et règle inconsciemment sa pensée.317 Essa frase permite pensar que, do ponto de vista
de Damourette e Pichon, há na gramática uma valorização do inconsciente ou, como o
título da obra atesta, uma prioridade da língua (palavras, des mots) sobre o pensamento
(à la pensée).
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...as noções gerais que edificam o campo da linguagem estão longe de ser inteiramente conscientes.
...a essência dessas noções gerais inconscientes sobre as quais repousa toda a textura do francês...
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ARRIVÉ, M. (2008) Le linguistique et l´inconscient. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
317
...e podemos em suma dizer que, para nós, o principal trabalho do gramático é o de conduzir à
consciência as noções diretrizes a partir das quais uma nação organiza e regula inconscientemente o seu
pensamento.
315
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Falar em uma gramática do inconsciente é algo sobre o qual Damourette e Pichon se
ocuparam mesmo antes de Lacan, como o título do citado artigo, publicado por ambos
em 1925, na Évolution psychiatrique, demonstra: La grammaire en tant que mode
d´exploration de l´inconscient.318 De maneira análoga, no capítulo Role de la
phonétique en grammaire, também pertencente ao tomo um, as questões sobre a
gramática são novamente articuladas ao campo psíquico. É no início desse capítulo que
Damourette e Pichon afirmam que o verdadeiro objetivo dos estudos gramaticais é um
objetivo psicológico, sendo que a fonética não deve ser excluída desse campo. Os
gramáticos têm o cuidado de inserir a fonética, a princípio uma disciplina árida dentro
dos estudos gramaticais, e os fatos fonéticos mais minimalistas no campo da expressão
semântica e psicológica. Se para Damourette e Pichon (1911-27, p. 159)319 tudo na
língua possui uma expressão semântica, eles igualmente propõem uma fonética
diretamente ligada à semântica e, consequentemente, à existência de um sujeito de
linguagem nos fatores mínimos da gramática: “Il convient donc de faire sa place à la
phonétique, au moins en tant qu´elle est indissolublement liée à la sémanthique.”320

Ao tratar do repartitório da sexuissemelhança, conceito do qual não me ocupo nesta
tese, os gramáticos se valem de uma associação direta entre a construção dos gêneros
das palavras em uma língua e as determinações inconscientes dos falantes. Eles
fornecem uma teoria do gênero gramatical para os substantivos ancorada nas
construções freudianas sobre a interpretação de sonhos e no sistema de linguagem que
edifica o campo onírico. Assim se pronunciam sobre o substantivo mer, mar em francês,
e as razões de se consolidar na língua francesa como um substantivo feminino:

Les psychanalystes nous assurent d´ailleurs que, chez tous les peuples sur
lesquels ont porté leur investigation, la mer est dans le rêve un symbole
fréquent pour représenter la mère. Ceci n´implique-t-il pas une tendance
metáphorique à donner à la mer la sexuissemblance feminine? Cette
318

A gramática como modo de exploração do inconsciente.
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1927) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo I.Paris: Éditions d´Artrey, 1911-27.
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É oportuno, então, conferir à fonética o seu lugar, na medida em que ela é indissoluvelmente ligada à
semântica.
319

193

tendance a dû être renforcée en français par l´homophonie entre le vocable
mer et la muance de beaucoup la plus ordinaire du mot mère.321
(Damourette e Pichon, 1911-27, p. 372)322

Há aí, para os gramáticos, uma associação linguística por homonofia entre mar e mãe
que é semelhante àquelas observadas e fornecidas por Freud nas associações oníricas,
nos lapsos, nos chistes e na formação dos sintomas, ou seja, em toda a determinação de
linguagem fornecida para o inconsciente.

3.8- Damourette e Pichon e a estrutura da negação em francês

Inicio agora um estudo mais minucioso sobre Damourette e Pichon e a questão da
estrutura da negação em francês, ponto teórico onde se justifica afirmar que a língua
francesa como modelo do inconsciente se encontra na obra dos gramáticos. Verifica-se
estudo mais minucioso sobre a questão no primeiro volume da gramática, mais
propriamente no capítulo sétimo sobre a negação. Um prolongamento e um
complemento a esse estudo são encontrados no sexto volume, nos capítulos que tratam
sobre a noção de discordancial e sobre os forclusivos. Ambos são conceitos que
constituem as duas partículas próprias da estrutura da negação em língua francesa, o que
justifica a leitura conjugada desses três capítulos.

Um dos princípios fundamentais da língua francesa levantado pelos gramáticos e que se
articula diretamente com um pressuposto básico da dinâmica do inconsciente é assim
enunciado por Damourette e Pichon (2003, p. 160) 323:
321

“...a negação, tal como

Os psicanalistas nos asseguram que em todas as pessoas que puderam investigar, o mar é no sonho um
símbolo freqûente para simbolizar a mãe. Isso não implica uma tendência metafórica a dar ao mar uma
sexuissemelhança feminina? Essa tendência foi reforçada em francês pela homofonia entre o vocábulo
mer e a mudança muito mais comum da palavra mère.
322
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1927) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo I.Paris: Éditions d´Artrey, 1911-27.
323
DAMOURETTE. J., PICHON, E (1928) Sobre a significação psicológica da negação em francês. In:
Revista da APPOA. Porto Alegre, 2003.
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concebida comumente do ponto de vista racional e como nossos hábitos escolares e até
escolásticos nos legaram, é mais ou menos estranha às concepções vivas tecidas em
linguagem pelo pensamento dos franceses.” A conclusão aponta para esse peculiar fato
de que a noção linguística da negação está, na realidade, ausente do pensamentolinguagem na língua francesa:

A própria noção de negação, que parece estar na base de todas as lógicas e
que serviu desde a Antiguidade para classificar as orações e fixar as regras
de seu encadeamento dedutivo, não é, no entanto, ao menos na forma
simplista como é conscientemente concebida em geral, um fator real do
pensamento francês. (Damourette e Pichon, 2003, p. 132)324

A língua francesa é apenas capaz de negar por um desvio que difere da noção bruta da
negação própria de outras línguas conhecidas, sendo que essa se mostra imprecisa no
francês. No lugar de uma negação padrão, a língua francesa expressa a negação a partir
de duas ferramentas psicológicas que são o discordancial, que marca para o sujeito uma
inadequação do fato descrito e o forclusivo, que indica que o fato descrito está excluído
do mundo aceito pelo locutor. Assim, o que a negação francesa ganha em fineza perde
em força, como expressa Damourette e Pichon (2003, p 157) ao ressaltar o caráter
complexo do termo negação para a língua francesa: “Os fenômenos expressos pelos
verbos não serão negados – pelo menos tanto quanto a língua francesa é capaz de
negá-los – senão pela convergência da noção de discordância e daquela de forclusão.”
Em outras palavras, embora evidentemente a língua francesa opere na prática com a
negação, Damourette e Pichon colocam em questão a própria capacidade da língua
francesa de representar a negação, no sentido de enunciar que, a rigor, a língua francesa
desconhece a negação:
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DAMOURETTE. J., PICHON, E (1928) Sobre a significação psicológica da negação em francês. In:
Revista da APPOA. Porto Alegre, 2003.
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Il faut que nous nous débarraisions d´abord de l´idée que la négation,
conçue suivante la logiue aristotélicienne classique, reside entièrement et
spécialement, en français du XXe siècle, dans aucun dês deux organes
grammaticaux qui la composent. Ni le forclusif ni le discordantiel ne sont
dês négations à la manière du non latin; selon le cas, c´est l´un ou l´autre
qui peut semble, en logique grossière, jouer le rôle négatif.325 (Damourette e
Pichon, 1911-40, p. 234)326

Os trechos apontados acima, e não apenas eles, permitem sustentar essa hipótese. Sabese que Freud, em seu artigo de 1915 O Inconsciente, retomou um princípio que é
repetido por diversas vezes em sua obra: o inconsciente desconhece a negação. Não há
negação no inconsciente e, da mesma forma, não há nele inscrito o princípio de
contradição. As considerações de Freud sobre as relações entre a negação e o
inconsciente ganham maior profundidade e complexidade em seu artigo de 1925 A
Denegação, um texto incontornável para a reflexão lacaniana sobre o sujeito do
inconsciente. Localizo uma importante passagem em que Lacan comenta o artigo
freudiano sobre a denegação, coloca-o na via do estruturalismo linguístico, articula o
sujeito do inconsciente e tece um comentário geral sobre a negação nas línguas:

É aqui que se deveria retomar o problema da origem da negação, caso não
se entenda por isso nenhuma gênese psicológica pueril, mas um problema
da estrutura, a ser abordado no material da estrutura. Como se sabe, as
partículas muito diferenciadas que em todas as línguas matizam a negação
oferecem à lógica formal oportunidades ímpares (oddities) que comprovam
que elas participam de uma distorção essencial, ou seja, de uma outra

325

É preciso, em primeiro lugar, que nós nos livremos da idéia de que a negação, concebida segundo a
lógica aristotélica clássica, se encontre por inteiro e especialmente no francês do século XX, em qualquer
um dos dois órgãos gramaticais que a compõe. Nem o forclusivo e nem o discordancial constituem uma
negação à maneira do “non” latino. Dependendo do caso, é um ou outro que pode assemelhar, em uma
lógica aproximativa, a representação da função de negação.
326
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
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tradução da Entstellung327, que é válida se a relacionarmos com a
topologia do sujeito na estrutura significante. (Lacan, 1998, p. 669)328

O estudo de Damourette e Pichon sobre a negação é uma contribuição fundamental para
o texto de Freud e para a leitura interpretada por Lacan.

Damourette e Pichon propõem abordar a problemática da negação por uma via que
privilegia o sentimento linguístico do falante de língua francesa, sem deixar de lado a
questão da subjetividade presente nos fatos gramaticais e nos fatos da própria língua.
Trata-se de uma preocupação com a psicologia coletiva dos sujeitos que têm o francês
como língua materna, utilizando uma expressão da dupla de gramáticos que atravessa
todos os sete volumes de Des mots à la pensée. A negação é uma base lógica de uma
língua que se exprime na subjetividade e no campo psíquico de cada sujeito falante e
que, como expressam Damourette e Pichon, não é um fator real do pensamento francês.
Os gramáticos evidenciam a peculiaridade da negação francesa por se constituída por
duas partículas: a partícula ne que antecede o verbo a ser negado (o discordancial), e as
partículas pas, rien, jamais dentre outras, que são colocadas após o verbo (os
forclusivos). Logo, em francês não existe negação real, mas a combinação entre a
discordância expressa pelo ne e a forclusão expressa por pas, rien, jamais: Pourtant, il
peut fort bien arriver que le forclusif et le discordantiel affectent tous les deux le verbe
d´une subordonné sans qu´une négation propre soit constituée pour cela.329
(Damourette e Pichon, 1911-40, p. 234)330 Ambas tratam, na leitura de Lacan, de
operações produzidas pelo sujeito do inconsciente.

327

Entstellung: distorção, desfiguramento, transfiguração. Em Freud, uma designação genérica para o
trabalho dos sonhos que contempla condensação, deslocamento e demais processos envolvidos nas
formações oníricas.
328
LACAN, J. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: Psicanálise e estrutura da
personalidade. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
329
Entretanto, pode acontecer que o forclusivo e o discordancial afetem ambos o verbo de uma oração
subordinada sem que uma negação condizente seja constituída.
330
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
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Sabe-se, pela leitura da gramática de Damourette e Pichon, que a língua coloquial
frequentemente omite o ne das assertivas negativas, o que permite concluir que a
segunda partícula composta por termos como pas, rien e jamais seja mais próxima da
negação bruta da lógica clássica do que o ne. Para fornecer um exemplo bastante
simples, uma frase como je ne sais pas (eu não sei) é frequentemente usada na
linguagem oral como je sais pas (eu não sei) sem qualquer prejuízo para o sentido e
para a força negativa presente na sentença. Compreender o ne originalmente como uma
negação é, para a dupla de gramáticos, uma das noções mais elementares da gramática
histórica do francês.

A partícula ne, em francês arcaico, era de fato uma partícula negativa mas, devido à sua
redução a um monossilábico e até mesmo apenas ao fonema [n], adquiriu-se o hábito de
reforçá-la por meio de vocábulos tais como pas, rien e jamais. Fatores históricos e
diacrônicos retiraram paulatinamente da partícula ne seu valor negativo e a
transportaram para a segunda partícula, sendo que no francês atual o ne possui um
sentido completamente diferente da expressão de uma negação: ele é a expressão de um
discordancial. Para Damourette e Pichon, o francês constitui todo um novo sistema
taxiemático que substitui a negação latina, porém apontam que a explicação puramente
histórica em nada esclarece a natureza das noções contidas nas partículas pas, rien ou
jamais para a percepção linguística do francês contemporâneo a eles. Essa natureza
deve ser verificada na semântica da língua, em razões psicológicas do locutor, como já
foi constatado no que se refere à insuficiência da pesquisa histórica para a exposição dos
fatos da língua. Isso é exemplificado pelos gramáticos ao tecer o seguinte comentário
sobre a omissão da partícula ne na linguagem coloquial do francês:

Quand les locuteurs d´usance parisienne omettent ne, cela correspond à un
abaissement soit subconscient, soit volontaire, de la tension psychologique,
abaissement dû au caractère particulièrement familier de la conversation, à
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l´insignifiance du sujet ou à un certain hypocorisme ramenant une manière
de parler enfantine.331 (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 197)332

A palavra abaissement pode também ser corretamente traduzida por diminuição, mas o
termo afrouxamento parece mais adequado por veicular a ideia de um alívio, uma
descarga de tensão no aparelho psíquico que se processa à maneira de um Witz (chiste).
A Psicanálise é mais uma vez referida por Damourette e Pichon para descrever os fatos
da língua, ao afirmarem que a omissão do ne no francês coloquial responde a um
afrouxamento subconsciente ou, em outros termos, inconsciente da tensão psicológica.

Na sequência da reflexão, há ainda dois empregos diferentes do ne em língua francesa:
um deles é o ne conjugado com a partícula que, em que a única exceção à negativa é o
substantivo introduzido na oração. Como exemplo, podemos dizer je n´ai qu´un frère
(eu tenho apenas um irmão). O terceiro tipo de emprego é o que mais interessou a
Damourette e Pichon, assim como também constitui o que de fato interessou a Lacan
sobre a análise da negação e suas relações com o inconsciente. Conforme já constatado,
há empregos isolados do ne em orações subordinadas e foi esse tipo específico de
emprego que levou a dupla de gramáticos a afirmar que o ne sempre expressava uma
discordância entre essa subordinada e o fato central da frase. Devido a esse fato foi por
eles atribuído à partícula ne o nome de discordancial. Os exemplos são inúmeros em
sentenças e situações mais discrepantes, razão pela qual vou tomar apenas o mais
conhecido da língua francesa, o chamado ne éxpletif333empregado em expressões que
indicam temor, tal como je crains qu´il ne vienne. No exemplo em questão, a partícula
aparentemente negativa ne expressa a discordância entre o sujeito da principal e a
possibilidade que ele considera.
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Quando os locutores parisienses omitem o ne, esse ato está de acordo com um afrouxamento, seja
subconsciente, seja voluntário, da tensão psicológica; afrouxamento devido à informalidade da
conversação, à trivialidade do sujeito ou a um certo maneirismo relacionado a um modo infantil de falar.
332
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fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
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Ne expletivo.
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Au contraire, auprès des factifs subordonnés, ne peut exprimer la
discordance particulière du fait subordonné par rapport à l´une des
composantes du fait principal; ex: “Je crains qui´il ne vienne.” C´est cette
discordance particulière qui persiste dans les tours étudiés (…), alors que
l´addition de pas dans le tours (…) amenait ne à exprimer la discordance
universelle. 334 (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 237)335

Há aí uma divisão do sujeito na estrutura da linguagem, algo tão ressaltado e discutido
por Lacan em sua obra, sendo que o ne, ao contrário de exprimir uma negação sintática,
exprime o desejo do locutor de que ele não venha: “Ainsi d´une part, c´est par le
forclusif que s´opposent ´Je crains qu´il ne vienne´ (...) et ´je crains qu´il ne vienne
pas´.”336 (Damourette e Pichon, 1911-40, . 234) Dessa forma, a tradução semântica
correta para je crains qu´il ne vienne é eu temo que ele venha e o ne opera apenas como
elemento discordancial, não como partícula negativa. Lacan oferece uma interessante
leitura para esse ne éxpletif no Seminário 6 O desejo e sua interpretação (1958-59):337

...alguma coisa no meu temor se antecipa ao fato de que ele venha e
desejando que ele não venha, poder-se-ia de outra forma articular este “Eu
temo que ele venha” [“je crains qu´il vienne”] como um “Eu temo que ele
não venha” [“je crains qu´il ne vienne”] enganchando no caminho, ao
passar, se assim posso dizer, esse ne de “discordância” que se distingue
como tal na negação do ne forclusivo [forclusif]. (Lacan, 2005, p. 59)338

334

Pelo contrário, próximo aos elementos subordinados, ne pode expressar a discordância particular do
fato subordinado em relação a um dos componentes do fato principal: ex: Je crains qu´il ne vienne [Eu
temo que ele venha]. É esta discordância particular que é preservada nos exemplos estudados (...), sendo
que a adição de pas levaria ne a expressar a discordância universal.
335
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Deste modo, é pelo forclusivo que se opõem Je crains qu´il ne vienne [eu temo que ele venha] (...) e je
crains qui´il ne vienne pas [eu temo que ele não venha].
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LACAN, J. (1958-59) Seminário 6: O desejo e sua interpretação. Recife: Traço Freudiano, 2005.
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338

LACAN, J. (1958-59) Seminário 6: O desejo e sua interpretação. Recife: Traço Freudiano, 2005.
(publicação online)

200

Um segundo exemplo, também interessante para demonstrar a divisão subjetiva do
falante na linguagem, encontra-se no uso do verbo désespérer (desesperar, afligir,
perder a esperança). Coloca-se o discordancial após ne pas désespérer (não desesperar,
não afligir, não perder a esperança), pois esse não exprime o oposto de désespérer, mas
significa manter uma esperança pequena, o suficiente para que não haja desespero. Tal é
o exemplo fornecido por Damourette e Pichon (1911-27, p. 134)339: “Que si... on
travaillot encore à faire imprimer les livres grecs avec la traduction Françoise à costé,
ce que je ne désespére pas que l´on ne fasse quelque jour...”340 No exemplo em questão
permanece, como concluem os gramáticos, uma discordância entre o desejo que se tem
do acontecimento expresso na subordinada e a impossibilidade irredutível desse
acontecimento.

Na primeira lição do Seminário 19 ...ou pior, Lacan retoma a questão sobre as duas
formas de negação em língua francesa, assim como a gramática Des mots à la pensée:

Elas já tinham sido pressentidas pelos gramáticos, mas, na verdade, foi
numa gramática que pretendia ir das palavras ao pensamento, o que já diz
tudo. O embarque na semântica é o naufrágio certeiro. No entanto, a
distinção feita entre a foraclusão e a discordância deve ser lembrada logo
no início do que faremos este ano. Também é preciso eu esclarecer (...) que
a foraclusão não pode, como dizem Damourette e Pichon, ser ligada, em si,
ao passo, ao ponto, à gota, à migalha ou a alguns outros acessórios que
parecem sustentá-la no francês. (Lacan, 2012, p. 22)341
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DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1927) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo I.Paris: Éditions d´Artrey, 1911-27.
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Que se... se trabalhasse ainda para mandar imprimir livros gregos com a tradução francesa ao lado, o
que eu não perco a esperança que se faça algum dia...
341
LACAN, J. (1971-72) Seminário 19: ...ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012.
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Percebe-se, nessa passagem, a maneira como a influência da gramática de Damourette e
Pichon se torna cada vez mais decisiva no pensamento de Lacan. Recapitulando, a
referência aos gramáticos aparece, de início, de forma velada através do conceito de
forclusão, desenvolvido no Seminário 3 As psicoses. Posteriormente, três anos depois
no Seminário 6 O desejo e sua interpretação, praticamente apenas o nome de Pichon
aparece, sendo o nome de Damourette constantemente omitido. Em ...ou pior, seminário
mais tardio de seu ensino, a dupla de gramáticos é evocada sem omissões. Os conceitos
da gramática de Damourette e Pichon se mostram fundamentais não apenas no diálogo
de Lacan com a Linguística e o Estruturalismo, mas igualmente nesse ponto tardio de
seu ensino, em que o diálogo lacaniano se encontrava voltado para a Topologia e a
Lógica. Friso também que a crítica de Lacan (2012, p. 22) sobre o uso gramatical da
forclusão é restrita ao que ele propunha desenvolver no contexto específico daquele
Seminário, como a frase imediatamente seguinte esclarece: “No entanto, cabe assinalar
que o que vai contra isso é, precisamente, o nosso não-todo. Nosso não-todo é a
discordância.” A forclusão e a discordância são utilizadas, no contexto, para se
desenvolver as fórmulas lógicas da sexuação e não para discutir a estrutura da
linguagem.

3.9- Lacan com Damourette e Pichon: a forclusão

Até o presente momento, tratei exclusivamente de um dos elementos constituintes da
estrutura da negação na língua francesa, o discordancial, com suas implicações para o
pensamento de Lacan e sua importância para o esclarecimento da dicotomia sujeito da
enunciação e sujeito do enunciado, tal como desenvolvida a partir de Benveniste. Essa
abordagem separada se justifica por ser o caminho trilhado pelo próprio Lacan, que leva
os dois termos para o campo psicanalítico como conceitos disjuntos e independentes, o
que contraria o emprego relacional desenvolvido por Damourette e Pichon. Considero
relevante relembrar nesse momento a última frase de Damourette e Pichon no capítulo
dedicado à negação, onde eles apontam que a discordância e a forclusão são as duas
noções vivas, ricas e finas que constituem o domínio da negação. Parto dessa passagem
para justificar a igual importância de trabalhar, a partir desse momento, a noção de
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forclusivo, ou em outros termos, de forclusão e suas implicações para sedimentar a
estrutura de linguagem do inconsciente. Lacan, pois, como nos lembra Arrivé (2008)342,
retém ambas noções e confere a elas um lugar decisivo na sua concepção do
inconsciente estruturado como uma linguagem.

Segundo mencionado, Damourette e Pichon chamam a atenção para o fato de que, no
estado do francês contemporâneo a eles, a negação propriamente dita se deslocou dessa
primeira partícula ne, que atualmente é um discordancial, para essa segunda partícula,
que é um forclusivo, marcada por palavras tais quais pas, ne, aucun, rien, personne ou
jamais. Os gramáticos fornecem, em uma breve passagem, uma rápida classificação dos
forclusivos: “Jamais est le forclusif qui correspond, dans la sphère temporelle, à aucun
dans la sphère des articles, à rien dans celle des substantifs inanimés, à personne dans
celle des substantifs animés.”343 (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 200)344 Essa
segunda partícula, por sua vez, carrega uma particularidade que a faz ser algo a mais
que uma simples e comum negação: ela se aplica, nas palavras dos gramáticos, aos
fatos que o locutor não considera parte da realidade e que são excluídos do seu campo
de percepção. Como expressa mais propriamente os autores, as idéias expressas por
jamais ou rien são como que expulsas das possibilidades percebidas pelo sujeito falante.
Essas noções de exclusão e expulsão do campo da realidade foram fundamentais para
que Lacan pudesse teorizar sobre uma operação fundamental do sujeito do inconsciente.

Dentre todas as partículas forclusivas, os gramáticos apontam que é como primeiro
introdutor da forclusão que o pas tem suas principais funções em francês. Sobre esse
fato, Damourette e Pichon (1911-40, p. 179)345 têm o cuidado e a preocupação de frisar
que o pas, sem a presença do discordancial, marca a incidência da forclusão que é algo,
a despeito das aparências, diferente da negação: “En dehors de la présence du
342
343

ARRIVÉ, M. (2008) Le linguistique et l´inconscient. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.

Jamais é o forclusivo que corresponde, no campo temporal, a aucun no campo dos artigos, a rien
naquele dos substantivos inanimados, a personne naquele dos substantivos animados.
344
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VII. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
345
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
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discordantiel, pas marque, auprès des noms (ou des struments) des catégories non
factives, la forclusion et non la négation.”346 Essa distinção se fará essencial para que
Lacan, posteriormente, diferencie duas operações do inconsciente anteriormente citadas
que são a Verneinung e a Verwerfung, termos encontrados em Freud. A nuance do pas
como introdutor da forclusão pode ser satisfatoriamente ilustrada por um exemplo
formulado pelos gramáticos, em que problematizam a diferença semântica entre pas
seulement e seulement pas: “Dimanche dernier ils ont toujours dansé ensemble: moi je
pleurais derrière le jouer de violon; elle ne s´en est seulement pas aperçue.”347
(Damourette e Pichon, 1911-40, p. 188) Damourette e Pichon observam que, no
contexto dessa frase, pas seulement seria evidentemente inadmissível; pois isso
equivaleria a dizer que a faculdade de percepção de um fato não teria sido o único ato
da mulher, mas um de seus atos, dentro de um conjunto. O sentido é exatamente o
inverso: mesmo esse único ato (perceber o choro do rapaz) ela não o praticou.

Os empregos dos forclusivos são, para Damourette e Pichon, de três tipos específicos. O
primeiro deles são os empregos conjugados com o discordancial ne para constituir uma
negação comum, como demonstra o seguinte exemplo retirado da gramática: “Je n´ai
jamais vu, en effet, un homme tomber de sommeil comme ce brave type.”348 O segundo
deles são os empregos com um valor de “negação plena” junto a um substantivo, um
adjetivo ou um advérbio sem verbo. Alguns exemplos possíveis, não fornecidos pelos
gramáticos, são frases do cotidiano do tipo “pas d´argent, pas de nouvelles” (sem
dinheiro, sem novidades) que expressam a ausência plena de algo. O terceiro emprego,
por sua vez, é ressaltado por Damourette e Pichon por ser aquele que revela a chave da
natureza psicolinguística dos itens forclusivos na língua francesa contemporânea. Tratase dos empregos nos quais aparecem a nuance especial desse item gramatical
polissêmico na língua francesa, constituído por palavras díspares tais quais jamais, rien,
personne, plus ou point.

346

Sem a presença do discordancial, pas assinala, ao se posicionar próximo de substantivos, categorias
não fatuais, ou seja, a forclusão e não a negação
347
Domingo passado eles ainda dançaram juntos: eu chorei atrás do violonista, ela nem sequer se deu
conta disso.
348
De fato, nunca vi um homem cair de sono como esse sujeito.

204

É relevante trazer alguns exemplos, retirados da gramática de Damourette e Pichon,
com frases ilustrativas desse terceiro tipo de emprego dos forclusivos, seguidas de
alguns esclarecimentos sobre as mesmas. A primeira, retirada de Molière, diz: “Je ne
veux point qu´il me dise rien.”349 A segunda delas é a seguinte: “M. Brooke n´est pas de
ceux qui se plaignent jamais.”350 A terceira, pertencente a um diálogo, diz: “Ce n´est
pas moi qui vais chercher rien.”351 A quarta frase de exemplo, proferida por um
médico, é a seguinte: “Il n´est pas probable que j´opère jamais plus.”352 Por fim, o
quinto e último exemplo é retirado de um romance: “Que je n´apprenne pas qu´on a
rien volé chez l´habitant, ni bétail, ni volaille, ni fourrage.”353 (grifos meus)

Os comentários tecidos por Damourette e Pichon a respeito de cada uma dessas frases
parecem ter sido fundamentais para Lacan, no sentido de haver percebido em cada um
deles o fundamento do termo freudiano Verwerfung (repúdio, expulsão), podendo, dessa
forma, legitimar sua tradução para forclusão, termo que faz sua aparição pela primeira
vez em 4 de julho de 1956 e desenvolvido no Seminário 3 As psicoses. De fato, os
gramáticos parecem descrever um mecanismo muito peculiar do inconsciente e do
funcionamento psíquico dos falantes ao explicitar o que eles denominam de forclusivos
ou forclusão. Assim, na primeira frase, a primeira personagem recusa-se a considerar a
possibilidade de a segunda lhe dizer algo, porque esta lhe desagrada: ela então
escotomiza essa possibilidade. As queixas do Sr. Brooke, na segunda frase, não
pertencem à realidade concebida pelo personagem que fala: ele não se queixa nunca. Na
situação descrita pela terceira frase, ir atrás de complicações (de algo) é um fato que a
personagem autora da frase nega ser seu e lhe dizer respeito. Já na quarta frase,
pertencente a um médico, uma operação posterior desse cirurgião está forcluída do
mundo provável tal como ele percebe, pois ele acredita que não operará nunca mais. Por
fim, na quinta e última frase, roubar o morador é um fato que o locutor já considera
inconcebível, visto que ele o proibiu.

349

Não quero que ele me diga nada.
O Sr. Brooke não é daqueles que se queixam.
351
Não sou eu que vou procurar algo. Obs.: No contexto, rien é melhor traduzido por “algo” que por
“nada.”
352
Não é provável que eu opere algum dia novamente.
353
Que eu não fique sabendo que algo foi roubado do morador, nem gado, nem aves, nem forragem.
350
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Todos os exemplos de forclusivos fornecidos acima, assim como a infinidade de outros
descritos na gramática, e pertencentes aos mais diversos contextos, podem ter seu
sentido sintetizado em uma frase de Damourette e Pichon (2003, p. 151) 354: “... a língua
francesa, pelo forclusivo, exprime esse desejo de escotomização, traduzindo assim o
fenômeno normal do qual a escotomização, descrita em patologia mental por M.
Laforgue e por um de nós355, é o exagero patológico.” Se o termo escotomização foi
proposto por Lacan como uma das traduções possíveis para o termo freudiano
Verwerfung, essa passagem demonstra que Pichon já fizera uso desse termo muito antes
de Lacan em seu trabalho como gramático e que propusera igualmente uma articulação
entre o forclusivo da língua francesa e um processo do campo psíquico, que é a própria
escotomização. O forclusivo da língua francesa e o modelo do aparelho psíquico estão
articulados pelos gramáticos nessa particular passagem. A partícula forclusiva, no
contexto de sua explanação teórica após os citados exemplos, possui para eles uma
função mental de exclusão de um fato para a relidade do sujeito falante.

Pichon propôs na França o termo escotomização para definir um mecanismo do
inconsciente através do qual o sujeito repudia e nega a existência de determinadas
representações insuportáveis ou desagradáveis. Segundo a pesquisa historiográfica de
Roudinesco, foi esse termo criado por Pichon que desencadeou, em 1925, uma polêmica
entre Laforgue e Freud. Laforgue mantinha uma posição psicologista em que a
percepção escotomizada era anulada, propondo traduzir a escotomização pelo termo
freudiano Verleugnung (renegação ou desmentido) ou outro mecanismo próprio à
psicose. Freud, diferentemente, mantinha a representação ou a percepção no quadro de
uma negatividade: a percepção não deixa de existir para o sujeito ainda que seja por ele
repudiada, ela é atualizada em uma renegação. Logo, Freud recusava o termo
escotomização, opondo a ele o termo Verleugnung, proposto no texto de 1927 O
Fetichismo, e a Verdrängung (recalque). Roudinesco (2001, p.289)356 demonstra o
impasse conceitual que se apresentava: “A polêmica mostrava que, de ambas as partes,
354

DAMOURETTE. J., PICHON, E (1928) Sobre a significação psicológica da negação em francês. In:
Revista da APPOA. Porto Alegre, 2003.
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E. Pichon et R. Laforgue, La notion de Schizonoïa, in Le Rêve et La Psychanalyse, p. 207 et 208.
ROUDINESCO, E. (1993) Jacques Lacan: esboço de uma vida, história de um sistema de
pensamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
356
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faltava um termo para designar um mecanismo de rejeição próprio da psicose.
Laforgue aproximava-se da solução, ao preço de uma desnegativização, e Freud
afastava-se dela ao situar o mecanismo entre a renegação e o recalque.”

Nesse contexto de dificuldade de uma formalização conceitual, surge o importante
artigo de Pichon, A significação psicológica da negação em francês, publicado em
1928. Nesse artigo, Pichon parte da língua e da gramática e abandona a clínica,
utilizando-se da segunda partícula da negação em francês, o forclusivo, e demonstrando
como essa segunda partícula aplica uma função de exclusão de um fato da realidade do
locutor. Nesse artigo, Pichon e seu tio Damourette citam um exemplo destacado por
Roudinesco: mencionam a frase de um jornalista extraída do Le Journal de 18 de agosto
de 1923, a propósito da morte de Esterhazy. Assim consta: “O caso Dreyfus, disse ele,
para mim é um livro agora fechado. Ele deve ter se arrependido até o seu último suspiro
de um dia tê-lo aberto.” Em francês: L´affaire Dreyfus, dit-il, c´est pour moi un livre qui
est désormais clos. Il dut se repentir jusqu´à sa dernière heure de l´avoir jamais
ouvert.” Damourette e Pichon destacam que o emprego do verbo “arrepender-se” (se
repentir) implicava que um fato que realmente existiu era efetivamente excluído do
passado:

Depois dos verbos défier, défendre, prévenir, renoncer, désespérer e garder
[desafiar, proibir/defender, prevenir, renunciar, desesperar, abster-se], o
forclusivo (...) exclui o fato subordinado das possibilidades futuras, mas a
língua tem uma construção mais ousada ainda e particularmente
interessante do ponto de vista psicológico: depois do verbo se repentir
[arrepender-se], é do passado que um fato que realmente existiu é
efetivamente excluído. (Damourette e Pichon, 2003, p. 150)357

357

DAMOURETTE. J., PICHON, E (1928) Sobre a significação psicológica da negação em francês. In:
Revista da APPOA. Porto Alegre, 2003.
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Dessa forma, Pichon, mais propriamente que Damourette, aproximava a escotomização
do forclusivo.

Retomando, o fato frasal forcluído está excluído do mundo aceito e conhecido pelo
locutor. Há dois outros exemplos ainda mais esclarecedores sobre essa questão: “...Elle
s´etoit trouvée impuissante et ces deux seigneurs, peu à peu revenus, eux et leurs
femmes mieux et plus famillièrement que jamais, auprès du roi.”358 (grifo meu) Ainda a
segunda que diz: “La France offre au monde le plus magnifique exemple de forces
morales et de vertus civiques qu´un peuple ait jamais donné.”359 (grifo meu)
Damourette e Pichon interpretam que, entre o rei e os dois senhores citados pela
primeira frase, está excluído da realidade um estado de familiaridade que atinja em
outro momento o grau demonstrado na época em que frase é dita. Já no contexto da
segunda frase, um povo que ofereça ao mundo um exemplo mais magnífico de forças
morais e de virtudes do que a França é algo que o locutor desconhece por completo.

Esses exemplos permitem perceber que os forclusivos carregam em si algo da ordem de
um evento não assimilável pelo locutor ou, em outros termos, alheio à capacidade de ser
simbolizado pelo falante, fato que, posteriormente, tornou-se fundamental na reflexão
de Lacan sobre a gramática francesa e o inconsciente. Os forclusivos, ainda, da mesma
maneira que o discordancial, não são regidos mecanicamente pela estrutura da
construção frasal. Damourette e Pichon repetem a mesma expressão adjetiva aplicada ao
discordancial e afirmam que os forclusivos são uma função mental viva e atuante no
espírito dos franceses, e que são passíveis de ser encontrados em circunstância
semânticas das mais diversas, mesmo quando a construção gramatical é diferente das
normalmente encontradas, tais como nos casos em que o emprego do forclusivo não é
plenamente negativo, nem plenamente afirmativo e nem está associado ao ne
discordancial. Essa força do contexto e da interpretação do alocutário é referida pelos
gramáticos nessa esclarecedora passagem:
358

Ela ficara impotente, e esses dois senhores pouco a pouco se reaproximaram do rei, eles e suas
mulheres, com mais familiaridade e melhor do que nunca.
359
A França oferece ao mundo o mais magnífico exemplo de forças morais e virtudes cívicas que um
povo um dia deu.
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Quand la phrase comporte ne, on risque beaucoup l´ambiguité en
employant rien comme premier introducteur d´une forclusion propre, car il
y a des chances que l´allocutaire associe la force forcluante de rien avec la
force discordantielle de ne. Il faut compter sur le contexte pour l´éclairer. 360
(Damourette e Pichon, 1911-40, p. 161)361

Isso demonstra como os fatos da língua e da gramática estão, para esses gramáticos,
intimamente ligados à subjetividade do locutor e, falando especificamente de Pichon,
também relacionados aos fatos do inconsciente.

Damourette e Pichon (1911-40, p. 174) legitimam essa articulação entre fatos da
gramática, a dimensão do sujeito e o inconsciente através do que chamaram de
atmosfera forclusiva criada pelo contexto da frase e por motivos psicológicos:
“L´atmosphère forclusive (...) ne procède en réalité pas de circonstances grammaticales
matérielles, mais de motifs sémantiques d´ordre psychologique.”362 A atmosfera
forclusiva de uma sentença é construída pelo triplo aspecto da probabilidade, da
desejabilidade e da atingibilidade em cada contexto frasal. Se tomarmos o caso daquilo
que Damourette e Pichon denominaram unicepção, que é o uso específico do
discordancial ne conjugado com o forclusivo que, percebe-se que esse é o caso
paradigmático da criação de uma atmosfera forclusiva. A unicepção parte sempre de
uma atmosfera forclusiva, pois o elemento frásico introduzido por que é o único
elemento que escapa à forclusão e ganha destaque perante o fato principal da frase. Ou
seja, há uma forclusão tácita e implícita na frase sobre a qual o elemento introduzido por
que faz exceção, daí o termo uniceptivo e a suposição de uma prévia atmosfera
forclusiva.

360

Quando a frase comporta o ne, arrisca-se muito a ambiguidade ao empregar o rien como primeiro
introdutor de uma forclusão, já que há chances de o alucotário associar a força forclusiva de rien com a
força discordancial de ne. É preciso levar em conta o contexto para esclarecer.
361
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VII. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
362

A atmosfera forclusiva (...) na realidade não procede de circunstâncias gramaticais materiais, mas de
razões semânticas de ordem psicológica.
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A dependência do uniceptivo com a forclusão para a compreensão da atmosfera
forclusiva pode ser ilustrada por uma infinidade de exemplos. O quinto capítulo Les
struments d´abornement: forclusifs et uniceptifs363, pertencente ao sexto volume da
gramática, apresenta e descreve um vasto número de situações e usos do uniceptivo na
língua francesa. Fornecendo um exemplo dentre vários, se um sujeito diz: Je ne parle
que français (eu falo apenas francês) todas as línguas estão forcluídas como línguas
passíveis de serem reconhecidas por esse locutor, e o francês, pela introdução do que,
faz única exceção a essa ampla atmosfera forclusiva prévia. Um segundo exemplo é
interessante de se mencionar, por conjugar na mesma frase o forclusivo pas e o
uniceptivo que: “Elle ne m´intéresse pas, elle ne m´a qu´embêtée. 364” (Damourette e
Pichon, 1911-40, p. 222)365

Para que o que tenha um sentido de uniceptivo, a suposição de uma atmosfera forclusiva
prévia se faz absolutamente necessária e essencial, o que corresponde a supor uma
forclusão global da qual apenas um único elemento escapa. A forclusão, nesse caso,
incide sobre todo um contexto não especificado pela frase e o que se torna o uniceptivo
e não o forclusivo, por apontar precisamente a exceção. Damourette e Pichon fornecem
um outro esclarecedor exemplo: “Je n´aime que vous, je ne suis qu´à vous.”366 (grifo
meu) Nesse caso, o termo “vous” é o único objeto que não está em discordância com o
amor do locutor, o único objeto que o convém. À vous é a única situação que não está
em discordância com o ser do locutor: o resto lhe é estranho e alheio. Dessa maneira, a
atmosfera forclusiva parece discretamente se aproximar daquilo que Miller, a partir de
sua releitura do Lacan dos anos setenta, chamou de forclusão generalizada. A forclusão,
mais que uma propriedade específica da psicose, é uma propriedade da linguagem,
conforme demonstraram Damourette e Pichon com o conceito de atmosfera forclusiva,
que particularmente ilustram tão bem. Paralelamente, a forclusão generalizada trilha
um caminho semelhante, por apontar que a incidência de uma falta (uma forclusão) no
campo do Outro é a condição da estrutura da linguagem. Leite assim esclarece a
forclusão generalizada:
363

Os instrumentos de demarcação: forclusivos e uniceptivos.
Ela não me interessa, ela apenas me aborreceu.
365
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
366
Não amo senão você, não pertenço senão a você.
364
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O sujeito não consegue pensar se não houver uma falta, se não houver algo
que tenha sido expulso, algo que não está presente, porque pensar é
presentificar uma ausência, uma falta daquilo que foi posto para fora. Esse
é o mecanismo fundante da linguagem. Se o sujeito não tem a foraclusão
generalizada, ele não tem a linguagem. Na linguagem, uma palavra sempre
remete à outra, à outra, à outra, sempre na busca da completude que não é
possível, porque o A é faltante. A explicação teórica de Lacan para a falta
no A é a foraclusão generalizada, sempre houve algo no início que não está
presente, por condição de estrutura. (Leite, 1998, p. 3)367

A análise de Damourette e Pichon sobre os uniceptivos e a atmosfera forclusiva que os
permeia coloca em grande destaque essa presença de uma ausência, de algo previamente
e estruturalmente expulso da articulação do enunciado. O que é passível de existir é
apenas o elemento marcado pelo que uniceptivo.

Logo, para Lacan, a análise de Damourette e Pichon sobre os forclusivos lhe foi
inspiradora não apenas para solidificar a teoria de um mecanismo do sujeito do
inconsciente que seja consistente para diferenciar a dinâmica estrutural na neurose e na
psicose, ela também se fez essencial para se pensar a estrutura geral da linguagem para
o ser falante. Isso pode ser verificado na primeira lição do Seminário 19 ...ou pior, onde
Lacan (2012, p. 22)368 evoca os gramáticos e relaciona a forclusão com o registro do
real inassimilável à linguagem: “Mas o que é a foraclusão? (...) Só há foraclusão do
dizer, do fato de alguma coisa que existe poder ser dita ou não (...). E do fato de
alguma coisa não poder ser dita só se pode concluir uma indagação sobre o real.”
Lacan se mantém fiel à idéia de que estrutura é linguagem e busca respaldar,
primeiramente em seu Seminário 3, a noção de que a psicose é uma questão de
linguagem.

367
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Como tenho demonstrado, Lacan propõe, no Seminário 3, o termo forclusão,
encontrado na gramática de Damourette e Pichon, para traduzir a palavra freudiana
Verwerfung e, em um primeiro momento, garantir a esse termo um mecanismo
específico da psicose que o diferencie do recalque (Verdrängung) neurótico. Essa
“garantia”, cabe ressaltar, é fruto da releitura lacaniana do texto freudiano, já que, em
Freud, a palavra Verwerfung aparece poucas vezes e de maneira imprecisa, além de não
ser elevada a uma categorial conceitual, diferentemente do que o próprio Freud fizera
com a Verdrängung. A forclusão e o recalque são, na leitura de Lacan, operações
lógicas produzidas pelo sujeito do inconsciente em sua relação com a linguagem.

Na psicose, o que cai sob o domínio da Verwerfung é um significante primordial, que
organiza a cadeia de significantes no campo do Outro do inconsciente e que constitui,
por si, a lei do significante. Esse significante primordial, chamado por Lacan de Nomedo-Pai, é o significante que articula o campo simbólico na neurose e que é expulso do
universo simbólico do sujeito na psicose, fazendo-se inassimilável. Se o sujeito está
efetivamente na linguagem, ele o está de maneira distinta na neurose e na psicose, e a
Verwerfung é o termo chave para Lacan separar as duas estruturas nesse momento de
seu ensino.

A questão da linguagem na psicose, estruturada pela Verwerfung do Nome-do-Pai, é
definida por Lacan (1998, p. 584)369 em termos de uma suplência diante de uma falta
simbólica: “ É a falta do Nome do Pai nesse lugar que, pelo furo que abre no
significado, dá início à cascata de remanejamentos do significante (...) até que seja
alcançado o nível em que significante e significado se estabilizam na metáfora
delirante.” Embora no próprio Seminário 3 a questão não seja colocada de forma clara,
já que Lacan parece omitir a origem linguística do termo forclusão, a sexta lição do
Seminário 6, O desejo e sua interpretação, inicia-se com uma referência à gramática de
Damourette e Pichon e a seus conceitos de discordancial e de forclusivo. Assim se
expressa Lacan:
369
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Fiz alusão da última vez à gramática francesa de Jacques Damourette e de
Edouard Pichon. O que disse da negação, do forclusivo e do discordante
(discordantiel) está repartido em dois pontos desta gramática, no segundo
volume em um artigo sobre a negação, onde fixa os caráteres do forclusivo
e do discordante. Este forclusivo que está tão singularmente encarnado na
língua francesa pelos pas, point ou personne, rien, goûte, ni, que levam eles
mesmos este signo de sua origem no traço, como vocês vêem, por isto, são
as palavras (mots) que designam o traço; é aí que a ação da forclusão, o
eixo simbólico da forclusão está rejeitado em francês, ficando o não
reservado ao que ele é mais originalmente, o discordante. (Lacan, 2005, p.
69)370

Essa passagem se faz importante por duas razões específicas. A primeira delas, por
reconhecer explicitamente a origem linguística e gramatical de Damourette e Pichon
para o termo forclusão, algo que não aparece no Seminário 3, primeiro momento em
que Lacan propõe essa tradução para o termo freudiano Verwerfung. É sabido que essa
tradução é proposta por Lacan (1985, p. 360) bem próximo ao fim do Seminário 3, após
uma longa reflexão sobre o termo Verwerfung, utilizado por Freud para se referir a algo
que é rejeitado pelo sujeito: “Não torno a voltar à noção da Verwerfung de que parti, e
para a qual, tudo bem refletido, proponho que vocês adotem definitivamente essa
tradução que creio ser a melhor – a foraclusão.”371

Que a forclusão seja um termo tributável a Damourette e Pichon, a simples leitura
comparativa entre os gramáticos e o Seminário 3 sobre as psicoses permite chegar a essa
conclusão, embora o reconhecimento explícito ali não apareça e, aparentemente, só
surgiu três anos depois, nesse sexto seminário.

Se o termo gramatical do francês

forclusão serviu de modelo para Lacan expressar uma das operações fundamentais do
inconsciente, Arrivé chega a se perguntar se Lacan desejou a princípio ocultar o
370
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enraizamento gramatical do termo já que, mesmo quando Lacan se refere a Damourette
e Pichon, no Seminário 3, ele jamais articula o termo forclusão aos dois eminentes
gramáticos.

Seria, de fato, forçoso demais considerar que a ausência de referência aos gramáticos,
para se referir ao termo forclusão, seja algo fortuito ou simplesmente acidental. Cabe
ainda lembrar, mais uma vez, que os dois gramáticos são esparsamente citados no
Seminário 3, e algumas vezes de maneira apenas indireta. Ao ler o artigo De uma
questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, uma síntese do Seminário 3,
é possível que haja apenas uma única referência ao nome de Pichon, apontado como o
tradutor para o francês de termos do Caso Schreber.

Em Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, texto de 1960, tal fato aparece de
forma ainda mais surpreendente. Lacan (1998, p. 670) 372, ao comentar a estrutura do ne
expletivo, assim se expressa: “...em je crains qui´il ne vienne [eu receio que ele venha],
é qualificado pelos gramáticos de ne expressivo(...) Mediante o que gramáticos muito
informados e muito prevenidos...” Essas duas expressões, pelos gramáticos e
gramáticos muito informados e muito prevenidos aparecem no corpo do texto sem
qualquer explicação prévia a quais gramáticos Lacan se referia, tornando
incompreensível a referência. Para além desse fato, não existe qualquer referência aos
nomes de Damourette e Pichon nesse texto, ainda que Lacan faça alusão por duas vezes
“aos gramáticos” e trabalhe longamente a estrutura do ne expletivo, tal como teorizado
por Damourette e Pichon, ao discursar sobre o sujeito da enunciação no inconsciente.
Devido a essas razões é que a indagação colocada por Arrivé (2008, p. 117)373 parece
bastante pertinente: “Lacan aurait-il soumis à la forclusion le nom de ceux qui lui
donnent le moyer de penser l´inconscient structuré comme un langage?”374 Devido a
essas razões é que a passagem acima citada, retirada do Seminário 6, se faz tão
372

LACAN, J. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: Psicanálise e estrutura da
personalidade. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
373
ARRIVÉ, M. (2008) Le linguistique et l´inconscient. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
374

Teria Lacan submetido à forclusão o nome daqueles que lhe forneceram o meio de se pensar o
inconsciente estruturado como uma linguagem?

214

importante, já que ali Lacan finalmente reconhece a origem do termo forclusão na
gramática de Damourette e Pichon.

Ainda a este respeito, uma pesquisa historiográfica mais precisa fornece importantes
elementos para elucidar as relações travadas entre Lacan e Pichon e, principalmente,
esclarecer a indagação de Arrivé. Em uma carta a Henri Ey, em que comenta o texto
lacaniano de 1938 Os complexos familiares, Pichon demonstra um absoluto
descontentamento pela maneira com que Lacan se apropria de termos que são de sua
autoria: “E, em certo ponto, ele ataca incisivamente minha teoria da oblatividade, sem,
aliás, nomear-me: seja temor de meu nome, seja, ao contrário, menosprezo absoluto
por mim; deselegância em ambos os casos!” (Pichon apud Roudinesco, 2001, p.
161)375. Ainda no mesmo diapasão, em carta publicada na RFP (Revue Française de
Psychanalyse), Pichon refere-se a Lacan de maneira agressiva, critica-o veementemente
e o recrimina pelo seu uso de jargões, neologismos e emprego de palavras de maneira
que ele considerava imprópria. Assim comenta Roudinesco (2001, p. 161) sobre a
atitude de Pichon: “Na realidade, estava furioso com a maneira pela qual Lacan se
apropriava, sem declará-lo explicitamente, dos conceitos e noções utilizados por seus
predecessores: o próprio Pichon, Codet e Laforgue.” (Roudinesco, 2001, p. 161)
Atendo-se ainda à noção de forclusão, Roudinesco aponta a problemática da autoria do
conceito, demonstrando como um conceito de Pichon é frequentemente atribuído a
Lacan ou atribuído a Pichon de forma atravessada pela leitura lacaniana:

Uma leitura atenta de todos os textos hoje consagrados ao conceito
lacaniano de forclusão indica a presença de tal perigo. (...) Designam então
a Verwerfung como uma noção freudiana de rejeição, conceitualizada a
seguir por Lacan. Mas, ou eles não fazem nenhuma menção ao empréstimo
de Pichon e ao debate sobre a escotomização, ou o problema é tratado de
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maneira inversa e Pichon é reconhecido como tendo efetuado uma leitura já
“lacaniana” do inconsciente freudiano. (Roudinesco, 2001, p. 437-438)376

Há casos também em que os comentadores atribuem a Freud o conceito de forclusão a
partir do que ele denominou de Verwerfung, ainda que se saiba que Freud jamais deu
um valor conceitual a essa palavra da forma com que Lacan o fez. Nesses casos, como
sublinha Roudinesco, a referência a Pichon é inteiramente silenciada.

Os estudos biográficos de Lacan são bastante claros a respeito dessa curiosa questão
autoral. Em sua tese de doutorado de 1932, por exemplo, é conhecido que Lacan omitiu
todas as referências do movimento surrealista que influenciaram o seu trabalho,
omitindo suas fontes, os textos de origem e os nomes dos quais pegara empréstimo:
Dalí, Breton e Éluard. De acordo com Roudinesco, Lacan procedeu dessa maneira
movido por uma preocupação com sua carreira: não queria desagradar seus mestres em
psiquiatria que rejeitavam a vanguarda literária e nem os defensores da ortodoxia
freudiana dos quais ainda era aluno. As consequências desse posicionamento refletem
bem a tônica da relação de Lacan com Pichon, considerando que foi a graças à
intervenção do gramático que Lacan, seis anos mais tarde, foi nomeado membro efetivo
da Sociedade Psicanalítica de Paris: “Cálculo errado: os primeiros a prestar-lhe
homenagem serão aqueles cuja importância ele encobria, e os primeiros a execrá-lo,
aqueles a quem queria agradar.” (Roudinesco, 2001, p. 71) Segundo Roudinesco, as
razões para Lacan assim proceder, no que diz respeito às suas referências bibliográficas,
ainda que possa ser reprovável e contestável, apoia-se em um esforço em retirar a
história de uma linearidade e conduzi-la ao tempo próprio do inconsciente: “Lacan
jamais avançava em linha reta. Não apenas mascarava suas fontes, como para abolir
de seu discurso toda forma de historicização, mas também atribuía a Freud conceitos
que eram os seus próprios.” (Roudinesco, 2001, p. 275). Esse posicionamento
diferenciado com a figura do pai da Psicanálise pode ser constantemente percebido nos
escritos e seminários, chegando Lacan a afirmar que o inconsciente é uma cadeia de
significantes desde a descoberta freudiana.
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Retomando a passagem de Lacan anteriormente citada, a segunda razão para evocá-la é
sua afirmação de que o forclusivo está singularmente encarnado na língua francesa, o
que, mais uma vez, justifica tomar a gramática francesa como modelo do inconsciente e,
no caso específico, como modelo para edificar o conceito psicanalítico de forclusão.
Dessa maneira, Lacan desloca para o campo da dinâmica do inconsciente uma operação
originalmente pertencente ao campo da linguagem e da gramática. O inconsciente
estruturado como uma linguagem implica então, nas palavras de Arrivé (2008), que de
alguma maneira ele seja regulado por uma gramática.

Muitos anos mais tarde, na primeira lição do Seminário 19 ...ou pior, Lacan retoma os
nomes de Damourette e Pichon, assim como seus conceitos de discordancial e de
forclusivo. Em uma discussão sobre as fórmulas lógicas da sexuação, partindo da
linguagem e da estrutura da negação, Lacan lança a seguinte questão, em uma passagem
parcialmente transcrita nesta tese:

Mas o que é a foraclusão? Seguramente, ela deve ser posta num registro
diferente do da discordância. Deve ser posta no ponto em que escrevemos o
chamado termo da função. Só há foraclusão do dizer, do fato de alguma
coisa que existe poder ser dita ou não – já estando a existência promovida
ao que decerto nos convém dar-lhe estatuto. E do fato de alguma coisa não
poder ser dita só se pode concluir uma indagação sobre o real. (Lacan,
2012, p. 22)377

3.10- A forclusão: um conceito entre a gramática e a psicanálise

Mas, afinal, quais são as relações mais específicas entre o termo gramatical forclusão e
o sujeito do inconsciente para Lacan? Primeiramente, é preciso relembrar a polêmica
entre Freud e Laforgue, em 1925, sobre a tradução para o termo escotomização e a
solução encontrada por Pichon, em 1928, com a publicação do artigo A significação
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psicológica da negação em francês. Pichon aproxima a escotomização do forclusivo,
construindo uma análise mais linguística do que clínica. Seguindo os dados levantados
por Roudinesco (2001)378, o debate em torno da tradução para o termo escotomização
foi atualizado por Lacan, em 3 de fevereiro de 1954, em seu diálogo com o filósofo Jean
Hyppolite que abordava a questão pelo viés do mecanismo freudiano da Verneinung
(denegação). Dessa forma, em uma época em que a correspondência entre Freud e
Laforgue não estava publicada, Lacan não substituiu a escotomização pela forclusão,
mas trouxe para a discussão esse outro mecanismo de negação apontado por Freud com
o nome de Verneinung. Dois anos depois, no Seminário 3 As Psicoses, Lacan retoma a
distinção freudiana entre neurose e psicose e aplica a terminologia de Laforgue e Pichon
segundo a qual, nas psicoses, a realidade jamais é verdadeiramente escotomizada.
Assim, nos momentos finais de seu seminário, Lacan propõe traduzir o termo freudiano
Verwerfung por forclusão. O nome de Pichon, como já é sabido, não aparece no
Seminário 3 tributado ao termo forclusão, embora, mais uma vez, sua autoria seja
indiscutível:

Estranho itinerário desse conceito! Inventado por um gramático que o
definia, a partir do caso Dreyfus, como a tradução linguageira normal de
um processo patológico de escotomização, ele reaparecia em 1956 no
discurso de Lacan que o utilizava, no quadro de sua segunda retomada
estrutural para traduzir um mecanismo revelado por Freud (...) Lacan
conservava o terreno da língua, no qual Pichon situava o termo, mas
apoiava-se na lingüística para inscrever nesse terreno a trajetória do
significante. (Roudinesco, 2001, p. 290)379

Mais uma vez, Lacan omitia o nome de Pichon na construção do termo e atribuía a
Freud a invenção do processo da forclusão e do conceito de Verwerfung, ainda que tal
termo jamais tivesse peso conceitual na letra freudiana.
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Feita essa explanação, considero importante localizar a tríade de textos freudianos que
serviram de suporte para Lacan construir essa terminologia. Os dois primeiros são os
casos clínicos conhecidos como O caso Schreber, de 1911, e o Homem dos Lobos, de
1918, onde a palavra Verwerfung aparece em alguns momentos e chama a atenção de
Lacan. Historicamente, o termo Verwerfung aparece pela primeira vez na letra freudiana
em As neuropsicoses de defesa, de 1894, e só é cuidadosamente retomado no caso do
Homem dos Lobos. Nesse texto pré-psicanalítico, Freud desenvolve a noção de defesa
nas neuroses e nas psicoses alucinatórias, lançando mão do termo Verwerfung para
conceituar um mecanismo psíquico de repúdio do sujeito diante de uma representação
insuportável. Freud diferencia a Verdrängung (o recalque) desse outro tipo de defesa
mais radical que é a Verwerfung:

Em ambos os casos até aqui considerados, a defesa contra a representação
incompatível foi efetuada separando-a de seu afeto; a representação em si
permaneceu na consciência, ainda que enfraquecida e isolada. Há,
entretanto, uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem-sucedida.
Nela, o eu rejeita [Verwirft] a representação incompatível juntamente com
seu afeto e se comporta como se a representação jamais lhe tivesse
ocorrido. (Grifo meu) (Freud, 1987, p. 63)380

A sequência dessa passagem justifica a leitura estruturalista de Lacan e sua proposição
de se tomar a Verwerfung (a forclusão) como o modo de o inconsciente operar na
psicose, conforme relatado no tópico anterior: “Mas a partir do momento em que isso é
conseguido, o sujeito fica numa psicose que só pode ser qualificada como confusão
alucinatória.” (Freud, 1987, p. 63)381
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Especificamente no Caso Schreber, Freud não se utiliza da palavra Verwerfung, mas
descreve o mecanismo de projeção na paranóia como uma Aufhebung (abolição,
supressão, anulação) de uma percepção interna que retorna ao sujeito a partir de fora.
Ainda que tenha tratado o Homem dos Lobos como um caso de neurose obsessiva,
Freud (2010, p. 113)382 estabelece uma conexão entre o delírio do referido paciente
(compreendido por Freud como pensamentos obsessivos) e o delírio de Schreber: “Ou
seja, o mesmo sentimento em relação a Deus que é expresso em termos inequívocos no
sistema delirante do paranoico desembargador Schreber.”

O terceiro texto, A Denegação, de 1925, opera como um suporte para os dois primeiros,
onde Freud parte de uma distinção linguística entre uma Bejahung (uma admissão no
simbólico, simbolização primordial) e uma Austossung (uma expulsão, rejeição absoluta
de uma simbolização). A própria operação da Verneinung do sujeito do inconsciente é
uma continuação desse início da simbolização que é a Bejahung, sendo a primeira uma
consequência lógica da segunda. Embora o termo Verwerfung não apareça no artigo
freudiano sobre a Verneinung, esse escrito se mostrou fundamental para Lacan
solidificar o conceito de forclusão, amparado pela chave de leitura fornecida pelo
filósofo Jean Hyppolite, em 1954. A respeito dessa polaridade entre Bejahung e
Austossung, Hyppolite (1998, p. 898) assim se expressa: “O processo que leva a isso,
que se traduziu por rechaço, sem que Freud se sirva aqui do termo Verwerfung, é ainda
mais fortemente acentuado, uma vez que ele emprega a Austossung, que significa
expulsão.”383 Assim, Lacan (1998, p. 385)384 pôde concluir que a Verneinung, além de
introduzir uma representação pela sua própria negatividade no discurso, faz surgir uma
dimensão secundária não recalcada em relação com o real. Ela diz respeito tanto ao
recalque quanto à forclusão: “Somos assim levados a uma espécie de interseção do
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simbólico e do real (...) que se mediatiza, ainda que precisamente sob uma forma que se
renega, pelo que foi excluído no primeiro tempo da simbolização.”

A Verwerfung, dessa forma, faz par com a Austossung por ambas se referirem, nas
palavras de Lacan, a elementos postos fora da simbolização geral que estrutura o
sujeito. Já foi esclarecido anteriormente que o termo Verwerfung, articulado diretamente
à tradução forclusão, aparece apenas nas últimas páginas do Seminário 3 As psicoses,
sendo todo o seu percurso ulterior uma indagação sobre a relação dessa Verwerfung
(rejeição) com o sistema simbólico na estrutura da psicose. Dessa forma, no momento
desse seminário, a forclusão é o termo escolhido por Lacan para se referir à operação
específica da constituição da estrutura da psicose: 385

Previamente a qualquer simbolização – essa anterioridade não é
cronológica, mas lógica – há uma etapa, as psicoses o demonstram, em que
é possível que uma parte da simbolização não se faça. (...) Assim pode
acontecer que alguma coisa de primordial quanto ao ser do sujeito não
entre na simbolização, e seja, não recalcado, mas rejeitado. (Lacan, 1985,
p. 97)386

Como está acima exposto, na relação do sujeito com o simbólico há a possibilidade de
uma rejeição primitiva e de um retorno no real do que é rejeitado da simbolização. O
que não se submete à Bejahung encontra, assim, o caminho da Verwerfung. Essa noção
de algo ser excluído do simbólico transparece na análise linguística de Damourette e
Pichon, para quem os forclusivos indicam um fato que é expulso das possibilidades
percebidas pelo locutor. No caso de Lacan e sua teoria sobre a psicose, o que está em
jogo na forclusão ou na Verwerfung é o que ele chama de rejeição de um significante
primordial, de um primeiro significante da cadeia simbólica que é capaz de manter
385

A partir dos anos 70, Lacan aponta para o que Jacques-Alain Miller posteriormente denominou
“forclusão generalizada” e a forclusão aparece cada vez mais disjunta da psicose.
386
LACAN, J. (1955-56) Seminário 3: As psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

221

articulado e estruturado todos os demais: o Nome do Pai, como anteriormente discutido
nesta tese. Essa rejeição é uma ausência irreparável por ser algo que falta na relação
com o significante na primeira introdução aos significantes fundamentais que formam a
cadéia simbólica. Ao se compreender que é a partir do significante que o sujeito
reconhece o seu ser, essa cadeia simbólica comporta o que Lacan chamou de um valor
explicativo fundamental, pois ela insere o próprio sujeito no nível do seu ser.

Essa relação do sujeito com a ordem simbólica não deixa de ser paradoxal, pois se há
algo no lacanismo inassimilável ao significante é a própria existência singular desse
sujeito. Esse ponto da reflexão de Lacan já indica que a forclusão não opera unicamente
na estrutura psicótica, mas é um mecanismo intrínseco do ser falante e da própria
relação com a linguagem, o que aproxima mais ainda Lacan das teorias gramaticais de
Damourette e Pichon sobre os forclusivos. O inassimilável, dessa forma, incide sobre
todo ser falante.387 A propria noção lacaniana de sujeito rejeita ou forclui algo do
simbólico que retorna no real: “A dimensão até o presente elidida na compreensão do
freudismo é a de que o subjetivo não está do lado daquele que fala. É algo que
reencontramos no real.” (Lacan, 1985, p. 213)388 Essa noção de um sujeito tocado pelo
real é também trazida por Lacan (2005, p. 168)389 nesta outra passagem: “O real remete
o sujeito ao traço e, ao mesmo tempo, abole também o sujeito, pois só há sujeito através
do significante, da passagem para o significante.”

No caso sobre O Homem dos Lobos, Lacan percebeu que há uma distinção apontada por
Freud entre esses dois modos de o inconsciente operar, que são o recalque
(Verdrängung) e a rejeição (Verwerfung). Lacan (1985)390 comenta a passagem do
Homem dos Lobos em que Freud afirma que, a respeito do acesso à função simbólica, o
paciente nada queria saber da castração e da diferença entre os sexos, no sentido do
recalque. Se o paciente em questão teve acesso à realidade genital e à diferença entre os
387
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sexos, ele permaneceu, como observa Freud, aprisionado a uma teoria sexual fixada no
estádio anal. A castração permanece como “letra morta” para o inconsciente do sujeito,
rejeitada, tendo um destino diferente do recalque: Die Verwerfung der Kastration (a
rejeição da castração), diz Freud. O termo Verwerfung aparece nesse ponto do texto de
Freud (2010, p. 114)391 em uma oposição ao recalque (Verdrängug), ao se falar dessa
rejeição da castração no sentido do recalque: “Dass er von ihr nichts wissen wollte im
Sinne der Verdrängung.” (De que ele nada queria saber sobre ela no sentido do
recalque). Na frase seguinte, Freud afirma que, como consequência da rejeição da
castração, não se pronunciava um juízo sobre a sua existência, mas era como se não
existsse. Essa frase permite uma articulação direta entre a Verwerfung de Freud e a
análise gramatical dos forclusivos em Damourette e Pichon, sem intermédio da leitura
de Lacan. A rejeição é, pois, tratada por Freud como algo alheio à realidade do sujeito,
expulsa do universo simbólico, assim como o forclusivo aparece e já foi demonstrado
na análise de Damourette e Pichon. A Verwerfung é, como Freud demonstra e a leitura
de Lacan esclarece, uma exclusão e uma recusa ao simbólico, sendo que o recusado na
ordem simbólica, no sentido da Verwerfung, reaparece no real. Freud (2010, p. 107)392
ainda, no mesmo contexto, opõe a Verdrängung e a Verwerfung como modos que o
inconsciente trabalha, a partir uma frase que se tornou célebre pela luz dada a ela por
Lacan: “Eine Verdrängung ist etwas anderes als eine Verwerfung.”393

Esse reaparecimento no real de algo recusado no simbólico é, como tenho demonstrado,
teorizado por Lacan no Seminário 3 As psicoses como sendo o fundamento do
fenômeno psicótico. Uma representação abolida do simbólico reaparece no real sobre a
forma de fenômenos elementares: delírios e alucinações. Freud já se mostrara sensível a
essa questão em As neuropsicoses de defesa, ao colocar o surgimento de uma psicose de
confusão alucinatória como uma consequência imediata da Verwerfung de uma
representação. Em O Homem dos Lobos, exatamente após falar da Verwerfung da
castração, Freud evoca uma alucinação descrita por seu paciente que foi muito
comentada por Lacan em sua construção teórica sobre a forclusão e a psicose:
391
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Quando eu tinha cinco anos de idade, brincava no jardim ao lado de minha
babá e com meu canivete fazia um corte na casca de umas nogueiras. De
repente notei, com terror indizível, que havia cortado o dedo mínimo da
mão (direita ou esquerda?), de forma que ele estava preso somente pela
pele. Não me atrevi a dizer nada à babá, que estava a poucos passos de
distância; caí sobre o banco mais próximo e lá fiquei sentado, incapaz de
olhar mais uma vez para o dedo. Finalmente me tranquilizei, dei uma
olhada no dedo e vi que estava ileso. (Freud, 2010, p. 115)394

É importante relembrar que, na leitura de Freud, o Homem dos Lobos é um caso de
neurose obsessiva e não de psicose. Porém, esse episódio de alucinação de seu paciente
é valorizado por Freud em uma associação textual direta com a Verwerfung da
castração. Miller (2010) recupera os comentários desenvolvidos por Lacan a respeito
dessa passagem, presentes principalmente no Seminário 3 As psicoses e no Comentário
sobre a Verneinung de Freud, de 1954. Ele observa que a alucinação não obedece às
leis da linguagem, seja na conexão, seja na substituição significante. Há, então, dois
domínios distintos, como implicam respectivamente os termos Verdrängung (recalque)
e Verwerfung (forclusão): de um lado o inconsciente simbólico, marcado por conexões
entre os significantes, de outro lado o significante forcluído que retorna no real como
um fato de não simbolização, sem obedecer às leis da linguagem.

Há uma passagem de Damourette e Pichon particularmente interessante para ilustrar de
forma muito clara essa recusa do simbólico operada pela forclusão:

Il nous semble légitime de penser que la négletion de ne correspond chez les
enfants et les petites gens à une pensée relativemente peu tendue, dans
laquelle la forclusion, c´est-à-dire le non-envisagement d´une chose, suffit
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à faire fonction de négation.395 (Grifo meu) (Damourette e Pichon, 191140, p. 196)396

Há, nessa passagem, uma correspondência direta entre a forclusão e o fato de não se ver
algo, não percebê-lo na realidade. Em linhas gerais, é exatamente o que faz O Homem
dos Lobos a respeito da castração, segundo Freud, em uma firme recusa da percepção de
sua existência na realidade. A oposição freudiana, presente no Homem dos Lobos entre
Verdrängung e Verwerfung, assim como a oposição proposta por Lacan entre a
Verneinung e a Verwerfung parecem também muito próximas desse fragmento da
gramática de Damourette e Pichon. Lacan (1985) 397, seguindo a trilha do texto freudiano
de 1925 sobre a denegação, observa que anterior ao processo de recalque no
inconsciente é preciso admitir a existência de uma Bejahung primordial, uma admissão
no sentido do simbólico que pode vir a faltar.

Retomando, a Verneinung (denegação) é o fundamento da Bejahung por ser uma
negação construída sobre uma afirmação (simbolização) primordial, o que justifica a
contraposição lacaniana entre a Verneinung e a Verwerfung, onde essa simbolização é
rechaçada pelo sujeito. A Verneinung é, segundo Lacan, da ordem do discurso e
concerne ao que se consegue vir a tona por uma via articulada. De acordo com suas
palavras em Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, texto de 1960, Freud
articula expressamente a Bejahung como primeiro tempo da enunciação inconsciente,
aquele que pressupõe sua manutenção no tempo segundo da Verneinung. É o que ilustra
o exemplo citado por Freud em seu texto A Denegação, onde se demonstra que só há
denegação no momento em que se profere uma assertiva negativa e se consolida o
universo do discurso. Retomando o fragmento acima, ali Damourette e Pichon são
bastante categóricos ao dizer que a negação operada pela forclusão não se trata de uma
negação simples e usual do sentido linguístico, e sim de um non-envisagement d´une
395
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chose, uma não-percepção de algo, ou seja, de uma não-simbolização. Em outro
fragmento, essa articulação entre a forclusão e não-percepção de algo aparece
novamente de forma bastante ilustrativa, o que justifica sua transcrição:

L´opposition sémantique avec pas toujours est frappante. Dans pas
toujours, c´est la permanence ou la constance qui sont forcluses de
l´envisageable; dans toujours pas, c´est la forclusion qui est affirmée
continuer, ou réapparaître constamment, ou être en tous cas indéniable.398
(Grifo meu) (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 191)399

Trata-se de uma noção peculiar de negação que parece ter sido endossada por Lacan,
que, como venho demonstrando, coloca a denegação como uma recusa que incide sobre
uma simbolização primordial (Bejahung, termo de Freud); e a Verwerfung como um
reaparecimento no real (Austossung, rechaço da simbolização, ainda na terminologia de
Freud) do que é recusado pelo sujeito. Em outros termos, há aí dois modos específicos
de o inconsciente negar algo, que marca uma dicotomia claramente inspirada e
embasada em construções linguísticas e gramaticais. Tal inspiração e embasamento são
confirmados pelo próprio Lacan (1998, p. 668, 669) 400: “É certamente de uma retomada
– a ser concatenada com a experiência linguística – daquilo que Freud descortinou em
seu artigo sobre a denegação que devemos esperar o progresso de uma nova crítica do
juízo, que consideramos instaurada nesse texto.”

Essa herança deixada por Damourette e Pichon para Lacan não está apenas evidenciada
pelo termo forclusão: antes de propor a forclusão como uma tradução definitiva para o
termo freudiano Verwerfung, já demonstrei que Lacan se valeu do termo escotomização,
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que, igualmente, faz parte do vocabulário dos gramáticos ao se referirem a uma recusa
de reconhecimento da realidade por parte do locutor. A referência a Damourette e
Pichon como autores do termo, como costumeiramente acontece no decorrer do
Seminário 3 As psicoses (1955-56)401, é novamente tratada por Lacan (1985, p. 56) de
forma opaca: “No momento em que se desencadeia sua neurose, o sujeito elide,
escotomiza como se disse depois, uma parte de sua realidade psíquica, ou, numa outra
linguagem, de seu id.” Lacan profere esse “como se disse depois”, mas não esclarece
quem disse e a qual contexto ele se refere. Essa ambiguidade é, mais uma vez, desfeita
no Seminário 6 O desejo e sua interpretação (1958-59), onde Lacan (2005, p. 69)402,
finalmente, reconhece a filiação linguística a Damourette e Pichon para esse termo, para
a forclusão e para sua dicotomia entre enunciação e enunciado: “A negação, em sua
origem, em sua raiz lingüística, é algo que emigra da enunciação até ao enunciado,
como tentei mostrar-lhes da última vez.”

A forclusão, no sentido gramatical do termo, já porta o esboço da noção de uma defesa
contra uma representação insuportável, que é o modo como o termo se solidificou no
universo psicanalítico através da Verwerfung. Damourette e Pichon afirmam que, apesar
dessa ideia não ser muito exata e de haver exceções, o termo forclusivo se refere a uma
separação absoluta e definitiva entre as coisas afetadas por esse termo e a realidade
(Damourette e Pichon, 1911-40, p. 172)403. Tal comentário, mais uma vez, permite
conceber o forclusivo como esse mecanismo linguístico que marca a recusa por parte do
locutor sobre a percepção de um fragmento da realidade. Dessa forma, Arrivé (1999) 404
conceitua a forclusão como uma operação do sujeito que procede a um ato não
previamente previsto pelo enunciado. Tal operação é a própria recusa do sujeito de um
reconhecimento desse ato.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse percurso, proponho retomar, mais propriamente, determinados pontos
que ligam a gramática de Damourette e Pichon, a Linguística da Enunciação de
Benveniste e o conceito de sujeito em Lacan; solidificando o tripé mencionado na
introdução desta tese. O conceito do que é uma qualidade psíquica se faz crucial na
reflexão dos gramáticos sobre o empersonamento, o que novamente os coloca na trilha
da Psicanálise e do pensamento freudiano vigente na época. O eu (je) recebe por parte
de Damourette e Pichon (1911-40, p. 256)405 o nome de instância psíquica central, o
que inevitavelmente remete às construções freudianas sobre a constituição do eu:
“Devant l´instance psychique central, je, le moi global apparaît avec tous ses
caractères concrets: il n´y a pas entre eux de consubstantialité absolue; le verbe n´est
pas à la voix réfléchie.”406 Essa separação entre o je (simbólico-enunciação- sujeito do
inconsciente) e o moi (imaginário-enunciado) é um ponto importante para o pensamento
lacaniano da década de cinquenta. Os gramáticos, também partindo da primeira pessoa
do francês, apostam nessa disjunção linguística entre o que é consciente e inconsciente,
ao falar de uma pura continuidade cartesiana de consciência que constitui a pessoa je e
de um valor psicológico da diferença de empersonamento.

Para Damourette e Pichon, o caráter egocêntrico da língua constitui a origem da
concepção da pessoa eu (je) como elemento central da linguagem. A referência ao
“penso, logo sou”407 de Descartes se faz explícita pelos gramáticos, fundamentando a
pessoa locutiva como a primeira e a mais essencial das substâncias linguísticas, e
garantindo ao locutivo uma proeminência no grupo de pessoas da qual ele faz parte. É
interessante destacar que a questão levantada pelos gramáticos desemboca no embrião
de uma teoria do discurso, ao lembrar o leitor que a presença de uma pessoa que escuta
é obrigatória seja na mais elevada ou na mais humilde das conversações, o que garante à
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simples presença da pessoa eu (je) a imposição da presença do alocutivo. O locutor, por
si só, implica a existência do alocutivo. 408 Constatação bastante semelhante pode ser
encontrada no artigo O aparelho formal da enunciação, onde Benveniste (2006, p.
84)409 assim descreve: “...desde que ele se declara locutor e assume a língua, ele
implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a
este outro. Toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma alocução, ela implica
um alocutário.”. A junção entre o psíquico e a linguagem surge ao se trazer exemplos
de frases que, apesar de serem contrárias às prescrições da gramática normativa, se
explicam psicologicamente de maneira satisfatória. De forma semelhante, há para os
gramáticos entre a pessoa tênue e a pessoa densa uma continuidade psíquica São
expressões e frases como essas destacadas que atravessam, por diversos momentos, a
construção textual dos gramáticos e permitem aproximá-los do pensamento de Freud
que se construía no mesmo período em que os sete volumes de Des mots à la pensée
eram progressivamente escritos.

Esse tipo de frase contrária à prescrição da gramática é mais facilmente observável na
linguagem das crianças (um dos pontos de partida para a compreensão do conceito
lacaniano de lalangue, conforme desenvolvi no segundo capítulo desta tese), e é a partir
dessa linguagem infantil que Damourette e Pichon articulam algumas observações sobre
a instância linguística do eu (je). Os gramáticos demonstram uma sensibilidade bastante
apurada ao observar que, se o plano locutário é o mais primitivo, a criança mantém uma
concepção exageradamente objetiva ao passar para o plano delocutário, onde a sua
pessoa é mentalmente representada como se fosse um objeto exterior. Trata-se daquele
momento da estruturação psíquica onde a criança designa a si mesmo por seu nome, ou
seja, na terceira pessoa, como demonstra esse exemplo retirado da gramática: “Etienne
verra Maman tout-à-leure.”410 Nesse momento, a criança não reconhece o locutivo (a
pessoa que fala) e nem o alocutivo (a pessoa a quem se fala) e fala de si mesma no
408

No original: “Si, d´autre part, nous considérons (...) que la présence d´une personne qui écoute est
obligatoire pour la plus élevée comme pour la plus humble des conversations, il est également naturel
que lorsqu´il est lui même absent du groupe support du phénomène envisagé, le locuteur impose à ce
groupe la prééminence de l´allocutif. (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 269)
409
BENVENISTE, E. (1970) O aparelho formal da enunciação. In: Problemas de Lingüística Geral II.
Campinas: Pontes, 2006.
410

Etienne já vai ver a mamãe. (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 268)

229

delocutivo. O emprego do eu (je) é finalmente atingido pela criança de uma forma
progressiva, como demonstra essa outra frase infantil: “Je reprendrai.”.411 Essa
assimilação e apropriação progressiva da estrutural pessoal do eu (je) é descrita por
Damourette e Pichon em termos psíquicos de possível inspiração freudiana:

Quand la finesse psychologique devient suffisante pour que l´enfant
acquière, dans son sentiment linguistique, la notion que, quoi qu´on fasse,
on ne saurait se considérer soi-même psychologiquement comme un objet
de même ordre que ceux du monde extérieur, le je apparaît.412 (Damourette
e Pichon, 1911-34, p. 398)413

A sensibilidade dos gramáticos para a questão chega a ser clínica, pois não fogem à sua
observação os diversos percalços sofridos no desenvolvimento da linguagem infantil até
a plena posse do pronome pessoal eu (je). Damourette e Pichon registram que o
emprego do nome próprio persiste por certo tempo após a aparição do pronome eu (je) e
que, durante esse período, o pronome eu (je) aparece em frases com forte tom afetivo,
da mesma forma que o nome próprio é reservado às frases puramente constativas.
Apoiados em constatações como essa, a dupla de gramáticos conclui que o eu (je) é a
expressão da legítima compreensão da posição especial do locutor no mundo em relação
ao seu próprio pensamento. Mais ainda, a distinção entre o eu e o não-eu é por eles
considerada absolutamente essencial à vida da natureza do falante, da mesma forma que
a distinção entre o alocutário e o resto do mundo é essencial à constituição de toda e
qualquer língua: “La loi de hiérarchisation des personnes nous enseigne en somme à
quelle profondeur les notions de locuteur, d´allocutaire et de délocuté ont leurs racines
dans l´esprit humain.”414 O eu como a marca da subjetividade e da enunciação nos fatos
411
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de linguagem, tão desenvolvido por Benveniste em O aparelho formal da enunciação,
pode ser resumido a uma única frase de Damourette e Pichon (1911-40, p. 268)415: “Le
je est, dans le sentiment linguistique, la marque qu´il a été renoncé à un illégitime excès
d´objectivité.”416 O eu, descrito pelos gramáticos, ultrapassa as fronteiras da construção
simbólica da subjetividade na linguagem e pode se aproximar, mais uma vez, do
conceito lacaniano de lalangue, como atesta a seguinte passagem:

Chez l´enfant, avant que s´établissent les normes grammaticales du parler
des adultes, il y a sur ce chemin une série d´hésitations auxquelles
appartient non seulement l´emploi du délocutif du factif verbal auprès des
substantifs personnels différenciés.417 (Damourette e Pichon, 1911-40, p.
268)

Sobre o processo de apropriação do pronome pessoal eu na linguagem infantil, Lacan
ocupa-se dessa mesma questão ao tratar da distinção entre o je do enunciado e do je da
enunciação, e toma como exemplo o sonho da pequena Anna Freud relatado por Freud
em A Interpretação de Sonhos. O desejo infantil é expresso por Anna Freud nas
seguintes palavras enquanto dormia: “Anna F´eud, cerejas, morangos, framboesas.” O
fato de sua filha se enunciar na terceira pessoa permite a Freud distinguir, até certo
ponto, uma diferença entre a enunciação do desejo no sonho infantil e no sonho do
adulto. Lacan (2005, p. 56)418 destaca aí a dificuldade da criança em distinguir o je da
enunciação e o je do enunciado, lançando mão de uma conhecida frase colhida de um
teste do psicólogo francês Alfred Binet: “Eu [je] tenho três irmãos: Paul, Ernest e eu
[moi].” A dificuldade da criança, para Lacan, encontra-se no fato de o sujeito ainda não
saber se deduzir na operação com a linguagem e na implicação no ato da palavra; e o
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passo a ser ultrapassado, no sentido de distinguir o sujeito do enunciado e o sujeito da
enunciação, ainda não ter sido dado:

Há, portanto, dois sujeitos, dois eu [je], e a etapa a ser ultrapassada pela
criança no nível desse teste de Binet, a saber, a distinção entre esses dois eu
[je], me parece algo que não tem literamente nada a ver com essa famosa
redução à reciprocidade da qual Piaget nos faz o pivô essencial quanto à
apresentação do uso dos pronomes pessoais.

Se demonstrei, a partir de Benveniste, que o conceito de lalangue, criado por Lacan, já
pode ser deduzido do próprio campo dos estudos da linguagem, novamente o faço aqui
e tento elucidar sua existência na gramática de Damourette e Pichon. Embora,
evidentemente, o termo lalangue seja uma invenção lacaniana, e que implica uma
relação com o registro do gozo que não se faz presente no campo da Linguística; essa
sensibilidade para um uso da língua tocado pelo real e pelo pulsional já se fazia presente
muito anteriormente no escopo teórico da Linguística, ainda que não plenamente
conceituado, pois real e pulsão são conceitos estranhos ao universo do linguista. É o
que aparece em muitas gramáticas com o nome de idioleto, essa linguagem única de
cada indivíduo que não faz laço e cujo uso não se propõe à comunicação e sim a uma
satisfação.

Alguns exemplos citados pelos gramáticos parecem esclarecedores para uma melhor
compreensão da oposição entre pessoa tênue e pessoa densa, assim como de sua
aproximação de pressupostos da Psicanálise. Parto primeiramente de uma frase
proferida por M. P., um jovem médico que acabara de se estabelecer profissionalmente:
“On lui a peut-être indiqué moi; ne faut pas que je rate cette occasion.”419 A análise
dessa frase aponta para o fato evidente de que, entre todos os médicos que o conselheiro
poderia ter indicado, ele talvez houvesse escolhido M.P. a partir das características
419
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plenas de sua pessoa densa (moi). Por outro lado, uma frase com sentido semelhante tal
qual “On m´a peut être indiqué à lui.”420, indicaria, em parte, que a personalidade mais
íntima do médico, expressa na pessoa tênue me, encontrar-se-ia plenamente realizada
com a escolha. Em contrapartida, indicaria igualmente que, no mundo exterior, a
indicação de M.P. entre clientes eventuais expressaria aquele que a pessoa global seria
expressa por à lui. A conclusão dos gramáticos pode ser interpretada como sendo
freudiana, pois compreende que no locutivo, dentre as três pessoas gramaticais, essa
distinção, acima exposta, possui uma significação psicológica particularmente clara: a
absoluta gramaticalização sofrida pela pessoa tênue possui, de fato, psicologicamente o
valor de uma purificação e de um aprofundamento pessoal. O que significa dizer,
seguindo a trilha dos gramáticos, que quanto mais o locutor renuncia ao que não é a
própria noção de locutor, mais próximo e íntimo de si próprio ele se torna. Os fatos da
gramática são, assim, afetados pela subjetividade.

Damourette e Pichon (1911-40, p. 263)421 solidificam esse antagonismo entre pessoa
tênue e pessoa densa em uma distinção psíquica entre o exterior e o interior do sujeito
falante (como demonstra o exemplo citado acima), o que remete à clássica distinção
freudiana entre o aparelho psíquico e o mundo externo. O que parece um diferencial é a
maneira como os gramáticos articulam essa distinção partindo de fatos da língua e da
gramática, o que não ocorre de maneira tão clara e direta na reflexão freudiana: “La
personne ténue de je, me est ainsi bien plus endo-psychique, bien plus spiritualisée que
la personne étoffée moi, laquelle est, jusqu´à un certain point, vue de l´extérieur comme
pourrait l´être une autre substance.”422 A pessoa tênue se identifica assim com a
intimidade do lucutor, uma intimidade que os gramáticos insistem em denominar de
psíquica. Já a pessoa densa, ainda que seja um termo gramatical que se refere ao
locutor, coloca em jogo as dimensões da exterioridade e da alteridade, ao ser vista do
exterior. Essa relação entre a identidade da pessoa tênue e a não-identidade da pessoa
densa é ainda melhor ilustrada na passagem adiante: “Vu introspectivement, le je est
420

Talvez me indicaram para ele. (Damourette e Pichon, 1911-40, p. 262)
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
421

422

A pessoa tênue de je, me é então bem mais endo-psíquica, bem mais espiritualizada do que a pessoa
densa moi, que é, até certo ponto, vista do exterior como se pudesse ser uma outra substância.
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essentiellement continu et identique à lui-même; le moi au contraire peut laisser tomber
des pans entiers de lui-même, et y voir surgir de nouveaux appartements.”423

Em um segundo exemplo para demonstrar a oposição entre me (pessoa tênue) e moi
(pessoa densa), Damourette e Pichon (1911-40, p. 262)424 fazem uso de uma frase
proferida por um paciente no curso de um tratamento psicanalítico: “C´était mon
imagination qui me représentait moi dans une situation érotique.”425 Esse exemplo e a
intepretação dada a ele pelos gramáticos é o enlaçamento definitivo do conceito de
empersonamento com o campo da Psicanálise. Segundo a análise de Damourette e
Pichon, a imaginação do paciente mostra à sua pessoa tênue (me) sua própria pessoa
densa (moi), vista como um espetáculo em uma situação erótica. Isso demonstra que o
conceito de empersonamento não sofre apenas uma articulação teórica com a
Psicanálise, sendo que a dupla de gramáticos se vale desse conceito para tratar de uma
situação prática da clínica psicanalítica, ilustrada na relação entre o sujeito e a sua cena
fantasmática. Diante de todo esse exposto, torna-se mais compreensível o comentário de
Arrivé (1999)426 a respeito da fundamental importância e consideração atribuída por
Lacan ao conceito de empersonamento presente na gramática de Damourette e Pichon.

Ao chegar ao final deste percurso, tornou-se possível demonstrar a importância de
diversos conceitos oriundos dos estudos sobre a linguagem para a teorização da
Psicanálise. Conceitos de Benveniste, como a noção de pessoa e a bipartição entre
enunciado e enunciação, foram cruciais para o pensamento de Lacan no primeiro
momento de seu ensino. Da mesma forma, conceitos gramaticais de Damourette e
Pichon, como o empersonamento e as partículas discordancial e forclusivo, se fazem
presentes no ensino de Lacan com extrema força e consistência, sendo inclusive o
último um suporte fundamental para solidificar a diferença estrutural entre neurose e
423

Visto introspectivamente, o je é essencialmente contínuo e idêntico a si mesmo; o moi , ao contrário,
pode abdicar de partes inteiras de si mesmo, e ver sugir outros compartimentos em seu lugar. (Damourette
e Pichon, 1911-40, p. 262)
424
DAMOURETTE. J., PICHON, E. (1940) Des mots à la pensée: essai de grammaire de la langue
fraçaise. Tomo VI. Paris: Èditions d´Artrey, 1911-40.
425
Foi minha imaginação que me (me) representava a mim (moi) em uma situação erótica.
426
ARRIVÉ, M. (1994) Linguagem e Psicanálise, Lingüística e Inconsciente: Freud, Saussure, Pichon,
Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
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psicose. Em contrapartida, também foi possível demonstrar a maneira como a
Psicanálise contribui para os estudos sobre a linguagem, ao iluminar o lugar
privilegiado que esse campo do saber tem para Benveniste e a dupla de gramáticos
Damourette e Pichon; para tratar da subjetividade, da enunciação e dos próprios fatos da
gramática. Essas derradeiras afirmativas retomam a questão introdutória desta tese, que
é tomar o sujeito como o conceito fundamental que une os estudos linguísticos aos
estudos psicanalíticos; o ponto nodal que sustenta o tripé que une a gramática, a
enunciação e os fatos do inconsciente.
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