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“O menino que carregava água na peneira 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos.    

Gostei mais de um menino   que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira   era o mesmo que roubar um vento e   sair correndo com ele para 

mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo   que catar espinhos na água.    

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos.    

Quis montar os alicerces   de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino   gostava mais do vazio, do que do cheio.    

Falava que vazios são maiores e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino   que era cismado e esquisito,   porque gostava de carregar água na peneira. 

Com o tempo descobriu que   escrever seria o mesmo   que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu   que era capaz de ser noviça,   monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras.    

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.   E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela.    

O menino fazia prodígios.   Até fez uma pedra dar flor. 

A mãe reparava o menino com ternura.    

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta!   Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios   com as suas peraltagens,    

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos!” (BARROS, 2013). 

 

 

 

 

 

"O intransmissível está no coração do desejo de transmitir, não como inefável perdido nas areias de um deserto, 

mas como soleira para a invenção" (PORGE, 2009). 



 

 

RESUMO 

 

SILVA, A. C. B. A transmissão do saber inconsciente em textos: desejo e estilo na escrita. 

2015. 205 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

 

Esta dissertação toma como objeto as marcas, em textos escritos, que, ao indiciar a existência 

do desejo inconsciente do seu autor, tendem a fazer com que, por meio de sua leitura, algo da 

transmissão inconsciente possa ocorrer. A hipótese de trabalho é aquela segundo a qual a 

relação que cada autor tem com a escrita e com sua maneira de escrever se faz presente nos 

textos redigidos por ele. É esta relação singular que pode facilitar ou dificultar o engajamento 

da nova geração com uma determinada área. Pretendemos, no decorrer deste trabalho, 

responder as seguintes perguntas: 1) Caso haja, quais são as correlações existentes entre 

algumas marcas deixadas por um autor em um texto e a maior ou menor possibilidade de 

propiciar a transmissão de um saber? e; 2) Como a transmissão de um saber pode, para aquele 

que lê, vir a, no momento em que ele se propõe a escrever, gerar um espaço para invenção? 

Para tanto cotejamos textos que tratam de uma mesma temática (o crime), que foram 

redigidos por três psicanalistas de gerações diferentes. Foi possível perceber que deixar um 

legado para o mundo por meio da escrita é colocar algo de si ao escrever, é permitir que seus 

traços apareçam no texto, é questionar constantemente os discursos que nos cercam e 

principalmente o nosso próprio discurso, nossas próprias verdades e teorias. Transmitir um 

saber através da escrita é além de um ato de criação, um ato de generosidade e de 

responsabilidade.   
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ABSTRACT 

 

SILVA, A. C. B. Transmitting the unconscious knowledge in texts: desire and style in 

writing. 2015. 205 f. Master’s thesis – Faculty of Education, University of São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 

This work has taken as its object of study the traces in written texts that denote the existence 

of an author’s unconscious desire, and tend to show something of the unconscious 

transmission. Our hypothesis was that the relationship that each author has with writing and 

with his way of writing is present in their texts. This unique relationship can facilitate or make 

it harder when it concerns the engagement of the new generation with a certain area. We 

intended to answer the following questions: 1) If so, what are the correlations between some 

traces left by an author in a text and the greater or lesser possibility of providing the 

transmission of knowledge?;and 2) How can the transmission of knowledge create a space for 

invention, for the one who reads when they set out to write? For the study we have chosen 

texts dealing with the same theme (the crime), which were written by psychoanalysts of three 

generations. It could be observed that to leave a legacy to the world through writing is to pose 

something of ourselves, allowing the traces to appear in the text, constantly questioning the 

discourses that surround us and especially our own discourse, our own truths and theories. 

Transmit a knowledge through writing is beyond a creative act, an act of generosity and 

responsibility. 

 

 

 

 

Keywords: Transmission; Unconscious; Desire; Style; Writing; Psychoanalysis. 
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A transmissão do saber inconsciente pela escrita: Uma introdução 

 
A escrita me interessa, posto que penso que é por meio desses pedacinhos de escrita 

que, historicamente, entramos no real, a saber, que paramos de imaginar (LACAN, 

2007, p.66). 
 

Esta investigação dá segmento àquelas realizadas no âmbito das atividades 

desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP), 

fundado em 2004, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP). A 

pesquisa toma como seu objeto as marcas, em textos escritos, que, ao indiciar a existência do 

desejo inconsciente do seu autor, tendem a fazer com que, por meio de sua leitura, algo da 

transmissão inconsciente possa ocorrer. Ainda que, a seguir, tenhamos um capítulo dedicado 

ao conceito, comecemos por circunscrever melhor o termo “transmissão” que é central para a 

compreensão desta investigação. Entendemos, por transmissão, com Voltolini: 

 

[...] a isso que “se passa” (assim escrito para marcar o caráter involuntário, não 

egóico presente naquilo que se passa) à revelia de qualquer intenção, mas que situa, 

fundamentalmente, a existência de um campo comum, onde identificar quem é “o 

autor” de uma determinada ideia passa a ser difícil, mas também irrelevante 

(VOLTOLINI, 2009, p. 5).  
 

A afirmação de Voltolini nos mostra que, ao convocarmos a noção de transmissão, 

estamos enfatizando aspectos não conscientes do ato de escrever, tornando assim, pouco 

importante nomear o “dono do texto”.  

Levando em consideração o conceito de transmissão como sendo, portanto, uma 

espécie de “contágio” de ideias, esse percurso de algo que “se passa”, por meio do qual uma 

geração faz com que aquela que lhe sucede não deixe de investir em determinado campo de 

saber, trata, neste trabalho, de examinar a desproporção entre o que um autor sabe ter escrito e 

aquilo que um leitor sem, se dar conta, lê, à revelia, e para além do que foi voluntariamente 

depositado no texto.  

Incluindo a hipótese do inconsciente no seio da sua reflexão, o conceito de 

“transmissão” implica considerar a possibilidade de aprender algo de alguém que não o sabe, 

bem como a de se dar conta desse aprendizado em um tempo posterior ao fim da relação 

pedagógica ou daquela estabelecida entre o leitor e o escritor por meio do texto.  

Para Voltolini (2009), a dimensão da transmissão distingue-se da de ensino por incluir 

o sexual, isto é, levar em conta as modalidades de satisfação singular de quem se propõe a 
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ensinar (a escrever) ou a aprender (a ler). Riolfi (2011) também enfatiza a importância da 

singularidade para legar uma obra para as futuras gerações.  

 

Quando alguém pôde legar uma obra que fez diferença, viveu uma vida que, por ter 

alcançado um estatuto singular, por assim dizer, foi escrita. Não totalmente. O ser 

humano está para além do que pode ser capturado por meio das palavras. Há sempre 

algo que escapa a toda tentativa de dizer da essência daquele que busca a escrita como 

mediação de alguns de seus encontros com outros seres humanos. Quem consegue, de 

algum modo, dar a ver algum traço sobre o qual a sua singularidade se sustenta fura a 

identidade na qual se reconhecia, enfraquece os contornos consistentes que os 

condenam a tentar permanecer no mesmo lugar de enunciação, tal qual Prometeu 

acorrentado. (Riolfi, 2011) 

 

É essa dimensão sexual, ou seja, a dimensão inconsciente, que marca a singularidade e 

que tornará a desproporção entre os parceiros irredutível, impossível de ser completamente 

encaixada, levando-nos, por isso, a querer investigar seus efeitos. 

O objeto desta investigação não é, imediatamente verificável ou observável, 

exatamente por levar em consideração o âmbito inconsciente, presente na transmissão pela 

escrita e leitura de textos. Isso porque não há, na Psicanálise (haveria em outros campos?), 

uma única verdade a ser buscada, um conhecimento totalitário a ser atingido, ou ainda, uma 

metodologia de pesquisa capaz de apreender um fenômeno em toda sua extensão. Não se 

trata, por fim, de transmitir ou se apropriar de um saber em sua completude. 

Como estamos discutindo, a impossibilidade de atingir um saber em sua totalidade é 

bastante relevante para a Psicanálise, e para o que entendemos por transmissão de um saber 

que é inconsciente. Lacan (1966) se referia à incompletude humana como fundamental e 

constitutiva. Ele acreditava que só nos constituímos humanos por essa falta, ou ainda, que não 

há ser humano completo ou que não seja castrado.  

Para refletir a respeito desse tema, Lacan trabalhou com o seu famoso aforismo “Não 

há relação sexual”. Com esta frase emblemática, Lacan (1966) queria apontar para a falta que 

marca o sujeito e, ao mesmo tempo, o faz desejante. Essa falta faz cada sujeito único e, por 

isso, impossibilita, não só a relação “igualitária” entre homem e mulher (relação sexual), mas, 

também, qualquer relação entre seres humanos que seja ausente de equívocos. Dito de outra 

forma, esse aforismo quer dizer que a comunicação plena inexiste.  

Quando somos introduzidos na sociedade humana, estamos mergulhados e 

atravessados pela linguagem e, assim, nada está garantido. Isso tem relações com o que Lacan 

entende por transmissão, uma vez que, por não existir relação sexual, ou seja, por não existir a 

possibilidade de uma comunicação transparente, quando uma pessoa fala, ela comunica 
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informações que conhece e, possivelmente, transmite sua posição, que desconhece 

profundamente.   

No seu Seminário “O avesso da Psicanálise”, de 1969-70, Lacan diz: “O significante 

não é feito para as relações sexuais. Desde que o ser humano é falante, está ferrado, acabou-se 

essa coisa perfeita, harmoniosa, da copulação.” (p. 31) É nesse sentido que, segundo a teoria 

lacaniana, sempre haverá um descompasso, um “gap”, entre o eu e o mundo. Isso, certamente, 

tem efeitos e, entre eles, a impossibilidade de acedermos a um saber pleno acerca da 

Psicanálise, ou de outra área de estudo, do mundo, dos outros e de nós mesmos.  

Vejamos o que Silvana Souza Pessoa (2006) falou a respeito dessa questão no 6º 

Colóquio do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais a respeito da 

Infância: 

  

Não-há-relação-sexual é uma outra forma que Lacan encontrou para expressar essa 

impossibilidade absoluta, ou seja, a impossibilidade da relação sexual, a 

inexistência de um Outro consistente, o não-todo. Diante disso, os programas de 

transmissão da Psicanálise têm que ser estruturados – dentro dessa lógica, a do não-

todo, da não-completude, mas de implicação (PESSOA, 2006, s/n). 

 

É relevante a consideração que Pessoa faz acerca da articulação entre a lógica do não-

todo e a implicação para a transmissão de um saber. Ou seja, embora o processo de 

transmissão de um saber esteja circunscrito a uma irredutível incompletude, a implicação 

daquele que transmite com o que está sendo transmitido é fundamental para que algum êxito 

seja possível.  

Ainda sobre esta impossibilidade de completude, em 1914 Freud nos brindou com 

uma frase capaz de nos dizer desse estatuto abstrato da transmissão, colocando sua própria 

experiência enquanto criador da teoria psicanalítica. Ele afirmou:  

 

 A ideia pela qual eu estava me tornando responsável de modo algum se originou em 

mim. Fora-me comunicada por três pessoas cujos pontos de vista tinham merecido 

meu mais profundo respeito – o próprio Breuer, Charcot e Chobrack, o ginecologista 

da Universidade (...). Esses três homens tinham me transmitido um conhecimento 

que, rigorosamente falando, eles próprios não possuíam (1914, p.22).  

 

 Percebe-se nesta afirmação de Freud o quanto o processo de transmissão de um saber 

é, como já discutimos, marcado pela incompletude e pela abstração. Há uma parte desse 

processo que estará sempre inacessível, inconsciente. Isso porque quando falamos de um 

processo de transmissão de saber, estamos dizendo de um saber que é inconsciente. Quando o 

criador da Psicanálise considera que três de seus mestres transmitiram a ele um conhecimento 

que eles próprios não possuíam, compreendemos que se trata de um processo construído pela 
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dupla (pelo autor e pelo leitor, por exemplo) e que só por meio da implicação de ambos os 

envolvidos pode haver efeitos positivos.  

Sobre este mesmo excerto da obra freudiana, Pessoa (2006) faz uma leitura que nos 

interessa nesta investigação, qual seja, a relação entre aquilo que se absorve de um processo 

de transmissão e algo do estilo pessoal, da singularidade.  

 

Aqui vemos desenrolar-se uma alusão ao fato de que aquilo que se transmite não 

está simplesmente do lado das informações ou dos conteúdos, mas sim de uma 

operação que permite ao sujeito, em contato com algumas ideias, tomá-las por meio 

de um árduo trabalho e reconstruí-las, imputando-lhes seu estilo, agregando-as ao 

que já havia constituído, e produzindo, como resultado, algo que reconhece como 

próprio (PESSOA, 2006, s/n). 
 

Corroborando com o que dissemos acima, Pessoa ressalta, também neste trecho, a 

importância da dupla na construção e transmissão de um saber. Não se trata de responsabilizar 

o autor pela transmissão do que quer que seja ou, ao contrário, afirmar que o leitor é que 

precisa apreender o que está dado no texto. O que defende-se aqui é o caráter fundamental da 

dupla (ou do trabalho coletivo) para que algum sucesso seja possível no percurso de 

transmissão de um saber.  

Pessoa (2006) ressalta ainda, o que para esta pesquisa se constitui como um aspecto 

fundamental: a relação entre o estilo e a transmissão. É através do ato de somar ao discurso 

antecedente algo de seu, de sua singularidade, que a transmissão de um saber faz-se possível. 

Isso significa dizer que sem implicar-se ou responsabilizar-se no trabalho de leitura ou escrita 

a possibilidade de algo ser transmitido está fadada ao fracasso.  

Em 1932, no texto Novas conferências introdutórias sobre Psicanálise, Freud escreve 

algo muito importante a respeito da transmissão da teoria psicanalítica. Ele afirma que a 

Psicanálise está ao lado da experiência mais do que da aprendizagem e, por isso, seu ensino é 

da ordem de uma atualização. Ele acrescenta, ainda, que a transmissão da Psicanálise não 

pode ser pensada como um conteúdo a mais a ser lecionado, pois em sua concepção, o que se 

transmite em Psicanálise é que ela não pode ser aprendida, mas experimentada.  

Para entendermos a profundidade da assertiva freudiana precisamos esclarecer o que 

significa experimentar. Segundo Jorge Larrosa Bondía, 

 

(…) a experiência é, em espanhol, “o que nos passa”. Em português se diria que a 

experiência é “o que nos acontece”; em francês a experiência seria “ce que nous 

arrive”; em italiano, “quello che nos succede” ou “quello che nos accade”; em 

inglês, “that what is happening to us”; em alemão, “was mir passiert”. A experiência 

é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 
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tempo, quase nada nos acontece. (…) A palavra experiência vem do latim experiri, 

provar (experimentar). A experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma 

relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se 

encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual se 

relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a idéia de prova. Em 

grego há numerosos derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a 

passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar através, perainô, ir até o 

fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma bela palavra que tem esse per grego de 

travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da experiência tem algo desse ser 

fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se 

nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência 

tem o ex de exterior, de estrangeiro, de exílio, de estranho passagem de um ser que 

não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma 

forma sempre singular, finita, imanente, contingente. Em alemão, experiência é 

Erfahrung, que contém o fahren de viajar. E do antigo alto-alemão fara também 

deriva Gefahr, perigo, e gefährden, pôr em perigo. Tanto nas línguas germânicas 

como nas latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de 

travessia e perigo (BONDÍA, 2002, p. 21).  

 

 Ao observarmos na definição de Larrosa termos como “travessia” e “perigo”, logo 

começamos a refletir sobre a articulação que Freud, em 1932, tentava fazer entre a 

experiência e a transmissão. Entendemos que Freud, ao escrever sobre transmissão da 

Psicanálise como uma experiência, estava se referindo ao ato de “fazer a travessia” de um 

lugar desimplicado, para um lugar de implicação.  

Há ainda, no ato deste sujeito que deseja transmitir um saber, a completa incerteza 

acerca do êxito de sua empreitada. Trata-se do “perigo” ao qual se refere Larrosa, é um risco, 

uma possibilidade de que nada se “passe” de fato. Sendo assim, esse sujeito que se 

compromete com o objetivo de transmitir algo a alguém, só pode contar com sua própria 

certeza subjetiva, pois a certeza real de sucesso nunca será alcançada. Sobre esse sujeito da 

transmissão, para Freud, ou da experiência, para Larrosa, temos que:  

 

(…) não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o sujeito do 

saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. Se escutamos em espanhol, nessa 

língua em que a experiência é “o que nos passa”, o sujeito da experiência seria algo 

como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que 

acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, 

deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em francês, em que a 

experiência é “ce que nous arrive”, o sujeito da experiência é um ponto de chegada, 

um lugar a que chegam as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao 

receber, lhe dá lugar. E em português, em italiano e em inglês, em que a experiência 

soa como “aquilo que nos acontece, nos sucede”, ou “happen to us”, o sujeito da 

experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos. Em qualquer 

caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço 

do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 

passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-

se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma 

passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma 

receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura 

essencial. O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto de vista da 

experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de pormos), nem a 
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“o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a “imposição” (nossa maneira de 

impormos), nem a “proposição” (nossa maneira de propormos), mas a “exposição”, 

nossa maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de 

risco. Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, 

ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 

passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada 

lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre (BONDÍA, 

2002, p. 24). 
 

Podemos recuperar, então, que a Psicanálise está ao lado de um saber que não é pleno. 

Ela não pode ser aprendida, apreendida, ou, ainda, não pode ser tomada ou agarrada. Essas 

definições nos apontam para ações objetivas de efeitos garantidos. Já quando pensamos na 

experiência, conseguimos notar maior semelhança com a transmissão da Psicanálise, pois pela 

definição do termo vemos que se trata de algo de ordem subjetiva e incerta como o ensaio, as 

tentativas, o sentir e o provar.  

Após este breve esclarecimento a respeito do conceito de transmissão, voltemos a 

pensar na inserção do conceito para nosso objeto de pesquisa. Afirmávamos que esta 

investigação versa sobre o seguinte objeto: as marcas, em textos escritos, que, ao indiciar a 

existência do desejo inconsciente do seu autor, tendem a fazer com que, por meio de sua 

leitura, algo da transmissão inconsciente possa ocorrer. 

Podemos considerar, então, que a Psicanálise é, em sua maior parte, um saber 

construído por pessoas que nunca chegaram a se conhecer pessoalmente. Jacques Lacan, 

psiquiatra francês nascido em 1901, jamais conheceu Freud pessoalmente. No entanto, 

tornou-se um dos seus maiores seguidores e, posteriormente, o pensador que mais contribuiu 

para que a Psicanálise adentrasse o século XXI com todo seu potencial.  

Como isso se deu? Evidentemente, por meio da escrita de Freud e da leitura de Lacan, 

que se autorizou a ser um bom leitor e a dar início a uma empreitada teórica que marcaria a 

história da Psicanálise com seu nome e revolucionaria a clínica psicanalítica. Podemos utilizar 

um neologismo cunhado por Riolfi (2001), a formacriação, para nos referirmos à relação de 

Lacan com Freud, posto que o primeiro, ao mesmo tempo em que se formou nos textos do 

último, também criou inovações a partir deles. 

Assim, privilegiando as “malhas delicadas que se formam e se entrelaçam entre os fios 

da memória, os fios da experiência e os fios do conhecimento teórico” (WEHB, 2009, p.200), 

temos em vista o papel da leitura e da escrita na própria formulação da Psicanálise enquanto 

área e, posteriormente, em sua transmissão. 

Embora a transmissão da Psicanálise tenha sido um tema muito tratado na literatura, 

como veremos no capítulo seguinte, a ênfase maior foi dada à comunicação oral (exposições, 
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conferências, seminários, aulas e palestras) e às pesquisas teóricas de aprofundamento sobre o 

conceito e não, como é o caso desta pesquisa, à escrita.  

Notando essa lacuna nos estudos acerca da transmissão em Psicanálise e entendendo 

como objeto desta investigação as marcas, em textos escritos, que, ao indiciar a existência do 

desejo inconsciente do seu autor, tendem a fazer com que, por meio de sua leitura, algo da 

transmissão inconsciente possa ocorrer, buscaremos, tendo em vista textos escritos a respeito 

de uma temática específica, responder as seguintes perguntas:  

 

1. Caso haja, quais são as correlações existentes entre algumas marcas deixadas por um 

autor em um texto e a maior ou menor possibilidade de propiciar a transmissão de um 

saber? 

 

2. Como a transmissão de um saber pode, para aquele que lê, vir a, no momento em que 

ele se propõe a escrever, gerar um espaço para invenção?  

 

Para analisar os dados (textos escritos por Sigmund Freud, Jacques Lacan e Maria José 

Gontijo Salum), e responder as questões de pesquisa recém-expostas, levamos em 

consideração a seguinte hipótese de trabalho: A relação que cada autor tem com a escrita (e 

com sua maneira de escrever) se faz presente nos textos redigidos por ele. Essa relação de 

cada qual com a escrita (e com a própria teoria de referência) pode fazer diferença facilitando 

ou dificultando o engajamento da nova geração com um determinado campo de 

conhecimento, ou ainda, possibilitando àquele que escreve a adoção de uma posição mais ou 

menos implicada no seu escrito. 

É nesse sentido, inclusive, que Voltolini (2002, s/n) aponta para a necessidade de 

reflexão a respeito do desejo de quem escreve para que o efeito de transmissão se dê. O autor 

refere-se a esse conceito para a teoria psicanalítica, ou seja, trata-se do desejo originado 

daquela incompletude a respeito da qual refletíamos anteriormente.  

Um afeto que gera movimento e não, necessariamente, realização, satisfação ou 

paralisação. Tocado por ele, o ser humano pode empreender mudanças em sua própria vida e, 

também, a partir daí, tocar o outro, inclusive com sua escrita. Com isso, vamos perceber a 

importância desse conceito na compreensão da transmissão de um saber pela escrita e leitura 

de textos.  

Esse desejo estaria relacionado às posições subjetivas adotadas por um autor em sua 

escrita, de maneira que apostamos na possibilidade de verificar no texto essa atitude 
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implicada ou não de quem escreve, como discutiu Riolfi (2010) em seu relatório de Pós-

doutoramento, destacando como categoria para essa verificação, as modalidades linguísticas.  

Entendemos, portanto, que existem certos tipos de posicionamentos que podem 

corroborar para um enganchamento de outros naquilo em que já estou implicado por meio do 

meu desejo, em nosso caso especificamente, que propiciariam que aquilo que escrevo toque 

aquele que lê de maneira a proporcionar não uma “legião de copiadores”, mas sim espaços 

para que cada um seja um e que possa inventar e responsabilizar-se por aquilo que escreve.  

Esta hipótese está calcada na assertiva freudiana de que como sujeitos castrados 

transmitimos nossa própria castração. Ou seja, aposta-se aqui que o autor transmite um saber 

quando pode se aproximar de um posicionamento subjetivo na escrita capaz de não precisar 

escamotear a sua própria falta, a sua castração. A hipótese também está sustentada na 

Psicanálise lacaniana, na medida em que é possível pensar em uma correlação entre o 

autor/leitor que transmite e o analisando no fim de sua análise pessoal. Nesse ponto, ambos 

precisam ser capazes de “fazer aí com seu sintoma” (Lacan, 1975-76), inventar e 

responsabilizar-se, pois são exatamente as marcas de singularidades deixadas pelo autor ao 

escrever que oferecem ao seu leitor, no momento de sua própria escrita, espaço para invenção.  

Será então esta a hipótese com a qual iremos trabalhar nesta dissertação cujo percurso 

pretende atingir os seguintes objetivos:  

 

1. Mapear a ocorrência de deslocamentos epistemológicos, conceituais, lexicais e 

estilísticos em textos de três gerações de psicanalistas que versam a respeito de uma 

mesma temática; 

 

2. Verificar quais as marcas de subjetividade presentes na escrita que podem influenciar, 

positiva ou negativamente, o processo de transmissão de um saber entre gerações que 

se puseram a escrever sobre uma determinada temática dentro de uma mesma área de 

conhecimento;  

 

3. Correlacionar por meio de um estudo teórico os conceitos de transmissão, estilo e 

desejo, elucidando a importância dos mesmos no percurso de quem lê e/ou escreve e as 

maneiras pelas quais estão entrelaçados no processo de transmissão de um saber 

inconsciente por meio da escrita. 
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Para tanto, esta dissertação possui a seguinte organização: O primeiro capítulo tem 

como objetivo localizar teoricamente o leitor, destacando e elucidando os principais conceitos 

a serem utilizados, quais sejam, transmissão, saber inconsciente, desejo e estilo.  

O segundo tratará das condições para que se possa falar em transmissão por meio da 

escrita e da leitura e, nesse sentido, discutiremos os conceitos de “autoria” e “retorno a” 

segundo Foucault e Hegel, de dezescrita para Barzotto, de invenção e responsabilidade para 

Forbes, “formacriação” para Riolfi e por fim de alienação e separação para Lacan.  

Já no terceiro capítulo, nos concentraremos em descrever a metodologia utilizada 

neste trabalho, passando pelos sujeitos da pesquisa, a seleção dos dados e sua metodologia de 

análise, incluindo-se as categorias analíticas empregadas.  

No quarto, faremos a descrição e a análise do corpus selecionado. No quinto nos 

deteremos na discussão e reflexão acerca dos resultados encontrados anteriormente, 

articulando-os aos objetivos desta investigação e no capítulo seguinte faremos as 

considerações finais do trabalho. 
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Capítulo 1 

 

A transmissão de um saber que é 

inconsciente: amarras entre estilo e desejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: A transmissão de um saber que é inconsciente: amarras entre estilo e desejo  
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 Não que a experiência vivida seja indizível. Ela 

foi invivível, o que é outra coisa. Outra coisa que 

não se refere à forma de um relato possível, mas 

à sua substância. Não à sua articulação, mas à 

sua densidade. Só alcançarão essa substância, essa 

densidade transparente os que souberem fazer de seu 

testemunho um objeto artístico, um 

espaço de criação. Ou de recriação. Só o artifício 

de um relato que se possa controlar conseguirá 

transmitir parcialmente a verdade do testemunho 

(SEMPRÚN, 1995, p. 22) 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos com os quais 

trabalharemos nesta dissertação, quais sejam: transmissão, saber inconsciente, desejo e estilo. 

Todos serão tomados pela perspectiva psicanalítica, com enfoque na leitura lacaniana. O 

capítulo está dividido em quatro tópicos, cada um deles dedicado ao estudo de um dos 

conceitos já citados. 

 

1 Do conceito de transmissão na Psicanálise 

 

1.1 A transmissão na obra de Sigmund Freud 

 

Sigmund Freud escreveu seus textos psicanalíticos de 1896 a 1939. Para compreender 

melhor como o autor emprega o termo “transmissão” em seus textos, efetuamos uma busca 

exaustiva em toda a sua obra e encontramos quatorze ocorrências da palavra “transmissão”. 

Elaboramos um panorama dessas aparições partindo da versão impressa da Edição Standard 

Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, editada pela Imago, em 1996, que 

encontra-se integralmente em anexo (anexo 1).  

Percebemos na análise dos trechos dispostos no anexo supracitado que o termo é 

empregado com diversas concepções. É possível começar a notar isso através do vocabulário 

que acompanha o uso da palavra “transmissão” nos textos de Freud. Nas quatorze ocorrências 

o termo “transmissão” está acompanhado de uma das expressões que seguem na tabela 1, 

abaixo: 
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Tabela 1 - Quantidade de ocorrências do termo “transmissão” na obra de Sigmund Freud 

por expressões frequentes e suas respectivas porcentagens  

Expressão que acompanha 

o termo “transmissão" 

Quantidade de ocorrências  Porcentagem de ocorrência no 

todo 

Hereditária  2 ocorrências  14% 

De pensamento 8 ocorrências  58% 

Da qualidade 1 ocorrência  7% 

De uma catexia 1 ocorrência  7% 

De luz e força 1 ocorrência  7% 

De informação  1 ocorrência  7% 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Com isso, observamos que, ao usar o termo “transmissão”, Freud buscava falar: a) do 

processo de aquisição de alguma patologia por meio da hereditariedade; b) da passagem de 

um pensamento (ideia) de uma pessoa para outra; c) de um deslocamento de uma quantidade 

de energia (qualidade, catexia, luz, força) de uma instância para outra e; d) de um percurso de 

apropriação de informação.  

Dessa forma, compreendemos que a utilização feita por Sigmund Freud da palavra 

“transmissão” é a mesma utilizada na linguagem comum e não ganha nos textos desse autor 

uma conceitualização específica. Com isso, queremos dizer que Freud se utiliza da palavra em 

seu sentido corrente, com aqueles significados que podemos encontrar em um dicionário, com 

o mesmo valor de seus sinônimos. 

É possível vislumbrar mais claramente esta constatação quando recuperamos as 

ocorrências do termo na obra freudiana (anexo 1) e substituímos a palavra “transmissão” por 

uma palavra sinônima. Para fazermos este exercício, iremos nos utilizar da 43
a
 edição do 

Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa, de Francisco Fernandes, onde 

encontramos os seguintes sinônimos para a palavra “transmissão”: transferência, 

comunicação, expedição, propagação. Para a palavra “transmissível” temos: transferível, 

comunicável, contagioso. No vocábulo do verbo “transmitir”, encontramos: transportar, 

conduzir, pegar, comunicar, propagar, referir, contar, participar, noticiar, avisar, notificar, 

expedir, mandar, passar, enviar, exalar, respirar, emitir, difundir. 

Com essas sinonímias observaremos alguns exemplos de troca que podemos efetuar 

nos trechos do texto freudiano que estão dispostos em anexo (anexo1): 
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1. “A propagação hereditária direta da histeria também é constatada; e é a origem, por 

exemplo, do surgimento da histeria em meninos (originária da mãe)”. 

 

2. “É provável que eles então transfiram essa diferença a, por comunicar ao movimento 

neuronal períodos que diferem de algum modo análogo (energia específica); e são 

essas modificações que passam através de, via, até, e aí, onde estão quase desprovidos 

de quantidades, geram sensações conscientes de qualidades. Essa transferência da 

qualidade não é duradoura; não deixa rastro e não pode ser reproduzida”. 

 

3. “Ou melhor, imaginemos um sistema elétrico amplamente ramificado para condução 

de luz e força; o que se espera desse sistema é que o simples estabelecimento de um 

contato seja capaz de pôr qualquer lâmpada ou máquina em funcionamento”. 

 

4. “Em outros termos, se essa mulher desenvolveu um delírio, estava predisposta a ele 

por contaminação hereditária”. 

 

5. “Vale a pena observar que nesse último de seus escritos sobre o assunto não mais 

sentia as dúvidas sobre a propriedade de discuti-lo, tão evidentes no presente artigo; na 

verdade, perto do final da conferência, afasta especificamente os temores, aqui 

expressos, das perspectivas científicas da Psicanálise poderem ser colocadas em 

perigo, caso a verdade da comunicação de pensamento viesse a ser estabelecida”. 

 

Estes cinco exemplos nos permitem considerar que a utilização da palavra 

“transmissão” por Sigmund Freud se deu através da concepção “comum” da palavra, ou seja, 

o autor não denominou para esse termo uma conceitualização específica dentro do campo 

teórico psicanalítico.  

Apesar de termos verificado que o termo “transmissão” não esteja associado, na obra 

freudiana, ao ensino da Psicanálise, podemos encontrar passagens da obra onde Freud 

demonstra preocupação com essa questão, principalmente no que tange  formação de futuros 

analistas. Textos de Freud como “A questão da análise leiga” (1926) e “O ensino da 

Psicanálise nas universidades” (1919) perpassam essas questões sem, contudo, utilizar o 

termo transmissão. 
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1.2 A transmissão na obra de Jacques Lacan 

 

Do mesmo modo que fizemos com a obra de Freud, percorremos, também, toda a obra 

escrita de Jacques Lacan em busca das ocorrências do termo “transmissão”. Os textos 

lacanianos vão de 1926 a 1981, e tomamos como base a compilação de todos os escritos do 

autor feita por Patrick Valas e disponibilizada através do site da
1
 École Lacanienne de 

Psychanalyse.  

Alguns escritos nunca foram traduzidos e, por isso, constarão em seu idioma original, 

o francês, publicados online no mesmo site supracitado. Para os textos pubicados em 

português foram usadas as versões impressas.  

Foram encontradas em toda a extensão da obra 60 ocorrências do termo “transmissão”. 

Elaboramos uma tabela em que estão dispostos todos esses trechos em detalhes (anexo 2). 

Observando essas ocorrências do termo “transmissão” na obra lacaniana, percebemos 

um aumento considerável na quantidade de vezes que esta palavra é citada aqui em relação à 

quantidade de vezes que foi citada por Freud. Entendemos, também, que é com Jacques Lacan 

que esse termo ganha maior enfoque na teoria psicanalítica, assim como é com esse autor que 

o termo é empregado com o estatuto de conceito e é vinculado à temática do ensino da 

Psicanálise. Lacan demonstra, em toda a sua obra, uma grande preocupação com a forma pela 

qual a Psicanálise pode ser transmitida para as futuras gerações e se debruça constantemente 

sobre o assunto da formação de analistas. 

No entanto, na obra desse autor, como na obra freudiana, a palavra “transmissão” não 

aparece com uma única concepção. Notamos que Lacan faz pelo menos três usos da palavra 

“transmissão”. São eles: a) quando o termo é empregado no sentido de transmissão 

hereditária, transgeracional, familiar, cultural, biológica; b) quando utiliza no sentido mais 

corrente do termo, ou seja, de um deslocamento de “A” para “B”, usa essa acepção em grande 

parte para tratar da “transmissão de pensamento de uma pessoa para outra” e; c) uso do termo 

enquanto conceito que se refere ao ensino da Psicanálise; nesse contexto a palavra geralmente 

está acompanhada de termos como saber, experiência, discurso, teoria, mensagem, 

conhecimento, entre outras. Vejamos o quadro que nos aponta as frequências:  

 

 

                                                 
1
Disponível em: http://www.ecole-lacanienne.net/presentation.php  

http://www.ecole-lacanienne.net/presentation.php
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Tabela 2 - Significados do termo “transmissão” na obra lacaniana e suas respectivas 

quantidades de ocorrências e porcentagens 

Significados do termo Quantidade de ocorrências 
Porcentagem de 

ocorrências no todo 

(A) Transmissão hereditária 12 20% 

(B) Transmissão de 

pensamento 
8 13% 

(C)Transmissão de saber / 

Ensino 
40 67% 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Vemos que as concepções A e B são continuidades de dois dos seis usos feitos por 

Sigmund Freud, apresentando algumas pequenas variações em relação a este autor. Vamos 

observar, também, na tabela acima, que apesar de Lacan se valer de três acepções diferentes 

para o termo “transmissão”, a mais utilizada por ele é a que se refere ao ensino da Psicanálise, 

ou melhor, a transmissão de um saber que é inconsciente. Esse sentido ganha força nos textos 

lacanianos após a década de 50 (como podemos ver no anexo 2) e se articula com vários 

conceitos como, por exemplo, o de estilo, desejo e castração.  

 Notamos aqui, que em relação as utilizações feitas por Sigmund Freud, Lacan adotou 

duas delas (a transmissão enquanto passagem transgeracional ou hereditária e a transmissão 

enquanto transferência de pensamento nos estudos em telepatia), e criou uma nova concepção 

para a palavra dentro do campo teórico psicanalítico, qual seja, a transmissão enquanto ensino 

da Psicanálise. Podemos entender que, quando Freud está falando em “transmissão de 

informação” não está ainda discutindo exatamente o ensino, mas essa seria a concepção 

freudiana que mais se aproxima do sentido que a palavra vai ganhar posteriormente. 

 Não estamos dizendo, com isso, que a temática do ensino da Psicanálise nunca foi 

abordada por Sigmund Freud. É preciso esclarecer que estamos, apenas, demonstrando que, 

com Jacques Lacan, a palavra “transmissão” se liga às discussões a respeito do ensino da 

Psicanálise, e essa articulação se faz à medida em que o termo “transmissão” passa a ser 

tratado como um conceito central para as reflexões sobre o ensino da teoria e a formação de 

analistas. 

 Isso nos mostra que houve, entre Freud e Lacan, uma passagem importante no que 

concerne à  temática: o deslocamento da concepção de transmissão. Passou-se da utilização 

do termo na linguagem comum para sua utilização no estatuto de conceito psicanalítico. 
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1.3 A transmissão em textos atuais 

 

Para a análise dos textos atuais (publicados a partir de 2000) a respeito de transmissão 

realizamos outro procedimento. Buscamos textos completos através das palavras 

“transmissão” e “Psicanálise” na base de dados BVS-Psi, a maior base de dados da área na 

América Latina. A base de dados possui acesso público e gratuito pelo site: www.bvs-

psi.org.br.  

Selecionamos todos os textos disponíveis online em formato completo (excluímos os 

textos que contavam apenas com resumos) que continham o termo “transmissão” no título, 

nas palavras-chave e/ou no corpo do texto e que se relacionavam de alguma maneira com o 

campo de estudos psicanalíticos. A tabela que consta como anexo 3 deste trabalho organiza os 

textos encontrados por ordem cronológica de publicação. 

Analisando os textos que constam no quadro supracitado, em uma apreciação inicial, 

percebemos que das três concepções trabalhadas por Lacan acerca do termo “transmissão” 

apenas duas se mantiveram nos estudos atuais publicados e disponibilizados na base de dados. 

A primeira é a concepção de transmissão hereditária que se desdobra em 

investigações acerca de narrativas familiares, “transmissão intergeracional”, memórias e 

testemunhos. A segunda é a concepção de ensino, na qual se enquadra a maior parte dos 

textos publicados na base de dados depois do ano de 2000. 

Percebemos que é superior a quantidade de trabalhos que tratam sobre transmissão 

com essa concepção de “ensino” da Psicanálise. E que ainda existe uma quantidade 

considerável de trabalhos que tratam da transmissão hereditária, mas já não mais no sentido 

abordado por Freud, da hereditariedade orgânica. Nesses textos, trata-se mais de uma 

hereditariedade psíquica, muitas vezes denominada “transmissão transgeracional”, com uma 

concepção semelhante àquela trabalhada por Jacques Lacan. Observamos ainda que a vertente 

que Freud iniciou sobre “transmissão de pensamento”, ligada aos estudos sobre telepatia e 

ocultismo, não aparecem mais. Vejamos na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Significados do termo “transmissão”, suas ocorrências em textos atuais e 

respectivas porcentagens 

Significados do termo Quantidade de textos 
Porcentagem de textos 

no todo 

(A) Transmissão hereditária 8 21% 

http://www.bvs-psi.org.br/
http://www.bvs-psi.org.br/
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Significados do termo Quantidade de textos 
Porcentagem de textos 

no todo 

(B) Transmissão de 

pensamento 
0 0% 

(C)Transmissão de saber / 

Ensino 
30 79% 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Esta última concepção, que relaciona a transmissão com o ensino da Psicanálise  e que 

mais aparece nos textos, se desdobra em pelo menos cinco enfoques. São eles: a) as relações 

da transmissão com a escrita de casos clínicos; b) as relações entre transmissão e o campo 

educacional (formação de professores, ensino de Psicanálise para educadores, relação 

professor-aluno, entre outros); c) as relações entre a transmissão e a formação de analistas; d) 

as relações da transmissão e do ensino da Psicanálise nas universidades e; e) a transmissão da 

Psicanálise de forma geral em estudos teóricos. Pensando nestas subdivisões, vejamos com 

que frequência elas aparecem nos textos através da tabela abaixo:  

 

Tabela 4 - Enfoques encontrados nas pesquisas atuais sobre transmissão 

Vertente de pesquisa Quantidade de textos 
Porcentagem de textos 

no todo 

Escrita de casos clínicos 3 10% 

Educação 6 20% 

Formação de analistas 2 7% 

Universidade 4 13% 

Psicanálise 15 50% 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Nos textos freudianos, encontramos quatorze ocorrências nas quais identificamos seis 

concepções para a palavra “transmissão”. Nos textos lacanianos encontramos sessenta 

ocorrências nas quais identificamos três concepções para o termo “transmissão”. E, em trinta 

e oito textos publicados a partir do ano de 2000, encontramos apenas duas concepções para o 

termo.  

Fazendo uma retrospectiva para seguirmos a construção da concepção da palavra 

“transmissão”, enquanto referida ao ensino da Psicanálise, vemos que, em Sigmund Freud, 
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temos apenas uma ocorrência do termo “transmissão” que se aproxima dessa concepção de 

“ensino” que pretendemos tratar nesta dissertação. Já em Jacques Lacan, o termo aparece mais 

vezes ligado ao ensino da teoria e também ao saber inconsciente. No trabalho de Lacan o 

termo recebe uma conceitualização específica ligada ao ensino da Psicanálise, ou seja, na 

teoria lacaniana o termo “transmissão” é um conceito. E por fim, nos textos sobre transmissão 

escritos atualmente percebemos a reverberação do trabalho lacaniano. Ou seja, há uma 

prevalência da concepção de transmissão vinculada ao ensino da psicanálise, da transmissão 

enquanto um conceito. 

1.4 Como entender a noção de transmissão nesta dissertação? 

 

Nesta dissertação, adotaremos a concepção de transmissão que está articulada ao 

ensino da Psicanálise. Na sequência nos deteremos nos detalhes conceituais dessa vertente de 

entendimento do termo.  

Uma especificidade muito significativa da transmissão da Psicanálise é que ela não 

pode ser pensada como um mero acréscimo no campo epistemológico. Nesse sentido, se 

transmite outra coisa, algo mais próximo de uma subtração: a subtração da certeza (Monteiro, 

2013). 

Para consolidar essa linha de raciocínio, poderíamos começar por diferenciar o termo 

ensino (processo de ensino-aprendizagem) do termo transmissão tal como é concebido pela 

Psicanálise. Para compreendermos tal diferenciação, tentemos caracterizar ambos processos 

por meio do tabela que segue:  

 

Tabela 5 - Ensino e Transmissão 

 Ensino Transmissão 

Relação com o sexual Exclusão do sexual Consideração do sexual 

Relação com a figura de 

autoridade 
Aprende-se dele 

Aprende-se “através” 

dele 

Relação entre emissor e 

receptor 

Intersubjetiva, direta entre eu e 

o outro. 

Inexistência de 

intersubjetividade, não 

há relação direta, o 

contato entre eu e outro 

é sempre mediado. 
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 Ensino Transmissão 

Relação com o objeto 

Causal, alguém que ensina algo 

(objeto) para alguém que 

aprende 

Sempre faltosa e 

incompleta - “A relação 

sexual não existe” 

Objeto do processo Conhecimento, informações Saber inconsciente 

Relação com o estilo 
Singularidade como 

possibilidade 

Singularidade como 

condição 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

No quadro conseguimos visualizar de forma sistematizada porquê falamos em 

transmissão de um saber ao invés de nos utilizarmos do termo “ensino”. Percebemos que ao 

falarmos de transmissão estamos considerando uma dimensão inconsciente não 

necessariamente englobada pelo termo “ensino”. Esta é uma diferença fundamental para uma 

investigação em psicanálise, principalmente quando se dá no campo da Educação, como é o 

nosso caso. Notamos que ao considerar o inconsciente como eixo norteador a transmissão 

difere do ensino em pelo menos cinco aspectos fundamentais, quais sejam; a) A relação com a 

figura de autoridade; b) a relação entre o emissor e o receptor; c) a relação com o objeto; d) o 

objeto do processo e por fim; e) a relação com o estilo.  

Essa forma de diferenciar o processo de ensino do percurso de transmissão é também 

trabalhada por Voltolini (2009), Palhares (2006), Lanjonquière (2006), Cumiotto (2005), 

Almeida (2006), Correa (2007), entre outros. Embora essa distinção seja frequente nas 

pesquisas, muitos psicanalistas utilizam em seus trabalhos o termo “ensino” como sinônimo 

de transmissão. Nenhum desses trabalhos, no entanto, tratam dos aspectos da transmissão 

envolvidos na escrita, como chegamos a ressaltar na introdução deste trabalho. 

Essa discussão é abordada de forma interessante em algumas partes do livro de Robert 

Lévy intitulado “O desejo contrariado: Ensaio sobre a impossível transmissão em 

Psicanálise”, editado pela Companhia de Freud e publicado, em francês, em 1998. O capítulo 

dois dessa obra, intitulado “Para o ensino da análise freudiana”, inicia com a seguinte 

afirmação: “que texto seja transmissível – tal seria o voto de todo ensino de Psicanálise, se há 

um ensino possível, porque é como stécriture das formações do inconsciente que se 

manifestam sintoma, sonho e lapso” (LÉVY, 2004, p.21).  

Lévy (2004, p.22) entende o 

 

(...) trabalho psicanalítico como um trabalho do texto, no entanto, trata-se de um 

texto escondido por natureza, nisto residiria a dificuldade desse ensino. É por isso 
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que o termo trans-missão é escolhido como a melhor tradução para o termo alemão 

durcharbeiten. (Lévy, 2004) 

 

Para esse autor, portanto, trata-se do que se pode transmitir a partir de uma leitura de 

determinado texto. Isso significa que uma transmissão possível da Psicanálise implica, 

necessariamente, no cumprimento de certas condições
2
 de leitura e escrita que sejam 

transmissíveis. 

Lévy (2004) ressalta, ainda, que apesar da dificuldade do trabalho de leitura residir no 

fato de que o texto é sempre escondido, tal trabalho não deixa de estar submetido a duas 

condições, quais sejam: da associação livre e da transferência, sem as quais nada poderia ser 

lido e interpretado no texto. O autor considera que a transmissão da Psicanálise só é possível, 

enquanto cada um que neles se implicar, puder se engajar em seus próprios riscos – riscos 

estes que incluem que outros possam recolocar seus fundamentos em questão. 

 Percebemos, nas considerações de Lévy (2004), o que Lacan afirma na abertura de 

seus “Escritos”: “Queremos, com o percurso de que estes textos são marcos e com o estilo que 

seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo 

de si”. Nestas colocações percebemos a relação fundamental entre transmissão e estilo,  o 

“colocar algo de si”, articulação feita por Lacan no decorrer de toda sua obra. 

Observamos ainda, que em seu texto, Robert Lévy enfatiza que é preciso prosseguir 

juntamente na reinvenção da Psicanálise, escavando um trilhamento teórico e criando 

dispositivos que permitam ao mesmo tempo estabelecer a prática e inovar na leitura do texto 

ao qual se retorna. Concordamos com Lévy e apostamos que a reinvenção seja condição 

fundamental para a transmissão da Psicanálise. Esse caráter elementar da reinvenção da teoria 

já estava posto na obra lacaniana, como por exemplo, em 1979, quando Lacan diz que a 

análise é intransmissível e que, por isso, é preciso que cada analista possa reinventá-la.  

A tarefa de reinventar a teoria foi imposta a Freud, quando o mesmo se deparou com 

os limites da medicina frente ao caso das paralisias histéricas. A reinvenção também 

atravessou o percurso lacaniano, quando, por exemplo, ele precisou romper com uma certa 

tradição psicanalítica que vinha sendo praticada pela escola inglesa, vertente de pensamento 

que passou a dominar a IPA (International Psychoanalytical Association), depois da morte de 

Freud.  

Compreende-se que o texto de Lacan se impõe a tarefa de leitura dos psicanalistas 

hoje, assim como o texto freudiano foi imposto a Lacan. Quanto aos psicanalistas do século 

                                                 
2
 Essas condições serão mais bem detalhadas no segundo capítulo desta dissertação. 
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XXI, fica a responsabilidade de retornar a ambos e transmitir um saber de maneira criativa, 

singular e inovadora. É nesse ponto que, para Lévy (2004), se elabora uma junção possível 

entre a escrita e leitura do texto e a transmissão de um saber.  

Em seu seminário de 1971, Lacan afirmou algo importante a respeito de sua 

concepção das condições para que a Psicanálise seja transmitida. Em sua avaliação, tratava-se 

daquele que fala colocar-se frente a outro (platéia/leitor) na posição de analisante. E é 

exatamente essa posição que marca um “não saber” e por isso uma necessidade de se implicar 

com aquilo que se diz, de se responsabilizar pela sua fala e principalmente, de construir uma 

postura singular no mundo. Transpondo as mesmas considerações para a posição de quem 

escreve, podemos postular que a transmissão pela escrita, da mesma forma, é facilitada por 

essa atitude de busca, incompletude e inovação. 

Frente a estas considerações acerca da transmissão, nos deparamos com uma questão 

feita por Lacan, enquanto pronunciava o seminário denominado “A angústia”, pergunta que 

tomamos também como direcionadora deste percurso de pesquisa: "O que é ensinar, quando 

se trata justamente de ensinar o que há por ensinar não apenas a quem não sabe, mas a quem 

não pode saber?" (LACAN, 1962-63, p. 26). Ou seja, Lacan está se referindo novamente à 

impossibilidade do saber completo sobre nós mesmos e sobre o mundo. Se admitimos a 

hipótese do inconsciente, admitimos também que o saber será sempre faltoso, o que nos leva a 

pensar na transmissão de um saber possível e não de todo o saber. 

Quando falamos da impossibilidade de tratarmos o saber como algo completo e sem 

furos, estamos falando de considerar como verdadeira uma das principais colaborações de 

Jacques Lacan para a teoria psicanalítica: o registro do real. A possibilidade de haver um algo 

não simbolizável, um saber que não se sabe. Diante desse ponto, aquele mesmo do fim de 

análise, é preciso inventar uma solução singular para ser no mundo, da mesma maneira que é 

preciso inventar uma possibilidade de transmitir Psicanálise, de reinventar a teoria, de inovar 

e singularizar a escrita.  

 

2 Do conceito de “saber inconsciente” e sua diferenciação do conhecimento 

 

Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para 

achar, era uma coisa só – a inteira – cujo significado e vislumbrado dela eu 

vejo que sempre tive. A que era: que existe uma receita, a norma dum 

caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver – e essa pauta cada um tem 

– mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que, sozinho, 

por si, alguém ia poder encontrar e saber? (ROSA, 1986, p. 500). 
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Para introduzirmos a temática do saber e do conhecimento é essencial voltarmos no 

tempo e resgatarmos um autor que revolucionou a história da ciência. Estamos nos referindo 

ao filósofo, físico e matemático francês René Descartes que, no século XVII, introduziu o que 

conhecemos como “o cógito cartesiano”: “Penso, logo existo”.  

Não se trata de entrarmos na minuscia do pensamento cartesiano, mas, tão somente,  

da introdução de uma lógica de pensamento que insere uma ruptura entre o eu e o mundo. 

Desde então, pela elaboração cartesiana, torna-se impossível um paralelismo de equivalências 

entre o que sou (penso, vejo, sinto) e o que sei do mundo. Por esse motivo, passamos a 

desenvolver metodologias para acessar o conhecimento sobre o que nos rodeia, já que este 

não se daria “naturalmente”. Com esse raciocínio e o passar do tempo, a matemática acabou 

eleita como uma base confiável para demonstrações científicas, por ter sido erigida sobre leis 

universais. Esse modo de pensar sobre o que denominamos “ciências exatas” permaneceu até 

certo ponto de nossa história e exerceu uma influência tal no campo científico que, até os dias 

de hoje, percebemos nítidas reverberações dessa tradição nas mais variadas áreas do 

conhecimento. 

Esse outro importante rompimento que abalou as estruturas do que vinha se fazendo 

em termos de “ciências” advém com a teoria psicanalítica. Na passagem do século XIX para o 

XX, Sigmund Freud, ao inaugurar uma nova forma de pensar o eu e o mundo, introduzindo o 

conceito de inconsciente, questionou o cogito cartesiano e toda a “exatidão” da ciência que 

tudo podia saber imparcialmente e com a devida neutralidade. Isso deveu-se exatamente à 

possibilidade da existência de um saber estranho ou até mesmo inacessível ao eu que pensa e 

por isso existe. O que Freud estabeleceu com sua teoria é uma subversão nessa lógica, ou seja, 

haveria um saber inacessível à consciência e esse saber é exatamente o que me constitui 

enquanto ser.  

No campo da matemática, outro autor fez o impacto dessa avalanche ainda maior. Kurt 

Friedrich Gödel, nasceu na Áustria e exerceu importantes trabalhos na América do Norte. Em 

1931, provou o que ficou conhecido como “Teoremas da Incompletude”. Trata-se de uma 

comprovação matemática que refuta o “programa de Hilbert”, que por sua vez indicou a 

possibilidade de haver um número exato de axiomas que fundamentaria toda a lógica 

matemática. Ou seja, o que Gödel prova com seus teoremas é que a pretensão de Hilbert era 

da ordem de algo impossível, não haveria nenhum conjunto completo e consistente para toda 

a matemática. O que Gödel fez, mais especificamente, foi demonstrar que nenhum sistema 

consistente de axiomas é capaz de comprovar todas as verdades aritméticas ou seja todas as 

verdades sobre as relações dos números naturais. Isso porque, para qualquer um desses 
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possíveis sistemas haveria afirmações impossíveis de serem comprovadas internamente ao 

próprio sistema. Em decorrência desse raciocínio, Gödel conclui que esse sistema implica 

uma impossibilidade de constatação de sua própria consistência.  

 Tanto pela postulação do saber inconsciente por meio da teoria psicanalítica freudiana, 

quanto pela demonstração da impossibilidade de completude matemática de Gödel, fica 

evidente que existe um furo no saber, algo impossível de se saber, um não-saber fundamental 

e irreversível com o qual o campo acadêmico-científico precisa lidar, ignorando-o ou fazendo 

algo com isso. Tratemos de nos aprofundar agora em como a Psicanálise opta por “fazer algo 

com isso” e de que forma o saber inconsciente ressoa na obra freudiana e lacaniana.  

 Jean-Jacques Moscovitz, psicanalista francês, no livro que escreveu com Philippe 

Grancher em 1988, traduzido para o português em 1991 por Angela Melim e publicado pela 

Editora Jorge Zahar, denominado “Pra que serve uma Psicanálise?: conversas com um 

psicanalista”, diz que o termo Unbewuste utilizado para denominar “inconsciente” nas edições 

alemãs da obra freudiana, tem como significação literal o que compreenderíamos como 

“insabível”. Moscovitz e Grancher (1988) comentam, ainda, que nesse raciocínio o consciente 

seria aquilo que se sabe e o inconsciente o que não se sabe. Acrescentaria que o saber 

inconsciente como “insabível” não é apenas o que não sabemos, mas também é o impossível 

de saber. 

 Sendo assim, temos que a relação do sujeito com o saber pode passar por duas vias, a 

consciência e a inconsciência. Passando pela consciência, temos o saber que se sabe, o 

conhecimento, o saber que incorpora os processos sociais, culturais e educacionais. Quando 

esse saber se dá pela via inconsciente, temos o saber do qual fala a Psicanálise, o saber que 

não se sabe e que pode ser inacessível inclusive no processo de análise. Freud chamou esse 

ponto de limite de possibilidade do nosso saber de “rocha da castração”.  

 Reflitamos, então, sobre o que Sigmund Freud, criador da Psicanálise, afirmava a 

respeito do saber inconsciente, o conceito que iremos utilizar frequentemente neste trabalho e 

que forma um dos pilares de sustentação do que aqui defenderemos. 

 No seu famoso artigo intitulado “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, escrito 

em 1905, Freud relaciona o saber com o conflito advindo da passagem pelo Complexo de 

Édipo. Desde essa primeira abordagem sobre o tema, o saber inconsciente tem aspectos que 

incluem a sexualidade. Nesse caso específico, trata-se da curiosidade sexual despertada nas 

crianças, que na hipótese freudiana, sustenta o progresso intelectual do ser humano, pois, 

quando recalcada, se transforma em desejo de saber. Esse desejo seria o “motor de propulsão” 
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para as pesquisas sexuais infantis e, posteriormente, para as investigações na idade adulta em 

todas as áreas com os mais diversos graus de importância e intensidade. 

 Em 1908, Freud escreve outro artigo no qual discute mais detalhadamente a relação 

entre o saber e a sexualidade. O texto “As teorias sexuais infantis” afirma que o impulso 

investigativo humano é promovido pelo sexual, pela pulsão. Essa pulsão de saber revela a 

falta que protagoniza as tentativas de descobertas da criança, ou seja, o desejo de saber nasce 

da ausência de saber, da falta de saber, sobre sua própria origem, sobre o sexo. 

 Se podemos compreender que o desejo de saber nasce da falta, cabe questionar: e a 

falta? De onde vem? Para responder, pensemos no bebê que se vê completo e parte do corpo 

materno, uma extensão do mundo. Nesste momento primitivo não existe falta, apenas a 

satisfação plena. Na medida em que esse pequeno ser vai sendo inserido no universo 

simbólico, no campo da linguagem, vai podendo se separar desse Outro. Essa ruptura só é 

possível quando uma falta no Outro pode ser notada.  

 Aquilo que falta no Outro mostra que mãe e bebê não são uma unidade e que a mãe 

também deseja para além do bebê. A constatação dessa não fusão com o Outro possibilita a 

identificação da falta em si mesmo. É assim que o sujeito é levado a questionar, a investigar, a 

querer conhecer, desejar saber. É então através do furo que a falta (a castração) faz no Outro 

que o pequeno sujeito começa a constituir um saber próprio. 

A respeito do desejo de saber, Freud faz ainda outros comentários. Vejamos, por 

exemplo, o que registra em 1910, em seu texto sobre Leonardo da Vinci. Nesse trabalho, o 

psicanalista investiga os escritos de da Vinci e se questiona sobre os destinos do desejo do 

saber depois da entrada no período de latência, quando o recalque, para o sujeito neurótico, já 

está instalado. O autor chega à conclusão que existem três possíveis destinos. São eles: 

 

1. Inibição: Nesse caso, o desejo de saber permanecerá inibido e, por isso, a atividade da 

inteligência será limitada, ou seja, na inibição o destino é o mesmo da sexualidade, o 

recalque. 

2. Compulsão: Nessa segunda possibilidade, o desejo de saber não é recalcado como na 

primeira, no entanto, continua vinculado ao interesse em saber sobre sua própria 

origem, como no caso das investigações sexuais infantis: “De onde vem os bebês?”. 

Por isso, nesses casos, o objeto das pesquisas sobre os quais incidirem o desejo de 

saber não terão relevância alguma, pois o percurso será sempre o de repetir o 

insucesso dessa primeira experiência infantil vivenciada e o sentimento de que 
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qualquer solução possível estará cada vez mais distante se presentificará sempre para 

esse sujeito. 

3. Sublimação: O terceiro e último destino postulado por Freud não passa pela inibição e 

nem pela compulsão. É nesta categoria que Freud compreende que Leonardo da Vinci 

estaria. Nesse caso, a libido é sublimada e transformada em desejo de saber. Esse 

processo de sublimação permite que as pesquisas resultantes desse desejo não sigam 

para o mesmo caminho das investigações sexuais infantis, como no caso do destino da 

compulsão. Com a sublimação o fim sexual das pesquisas perdem sua potência para 

dar lugar a outros encaminhamentos.  

 

É interessante notar que esse interesse pelo saber já estava presente na obra freudiana, 

o que contradiz alguns textos de psicanalistas que afirmam se tratar de uma preocupação e de 

um termo lacaniano. Podemos dizer que de fato Lacan avança na ideia de inconsciente como 

um saber, mas essa noção já estava sendo trabalhada, ainda que de maneira menos clara (pois 

se tratava de uma teoria em formação) por Sigmund Freud.  

O termo é utilizado por Freud, inclusive, em seu famoso texto “Os chistes e sua 

relação com o inconsciente", escrito em 1905, quando escreve sobre os sonhos. Vejamos a 

citação: 

 

Sabemos de um sonho aquilo que, via de regra, se parece a uma lembrança 

fragmentária que nos ocorre depois de despertar. Tal lembrança aparece como uma 

miscelânea de impressões sensoriais, principalmente visuais mas também de outros 

tipos, que simula uma experiência e à qual podem ser misturados processos de 

pensamento (o ‘saber’ no sonho ) e expressões de afeto (FREUD, 1905, p.184). 
 

Em outro texto, sobre sonhos, presente nas “Conferências introdutórias sobre a 

Psicanálise” , de 1915-16, Freud nos diz novamente algo que podemos apreender como uma 

noção embrionária do inconsciente como um saber que não se sabe. Vejamos o que ele 

afirma: 

 

O sonhador sempre diz que nada sabe. Não pode rejeitar nossa interpretação, de vez 

que não temos nenhuma para lhe apresentar. Devemos, então, desistir de nossa 

tentativa? Como ele nada sabe e nós nada sabemos, e uma terceira pessoa poderia 

saber menos ainda, parece não haver perspectiva de descobrir a solução. Nesse caso, 

se os senhores estão propensos a desistir, desistam da tentativa. Porém, se pensam de 

forma diferente, podem continuar acompanhando-me. Porque posso lhes assegurar 

ser completamente possível e, na realidade, altamente provável que o sonhador sabe, 

sim, o que seu sonho significa: apenas não sabe que sabe, e, por esse motivo, pensa 

que não sabe (FREUD, 1915-16, p.126). 
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Em ambas as citações, percebemos que Freud estava observando o que suas pacientes 

relatavam acerca dos sonhos que tinham. A interpretação dos sonhos acaba sendo um ponto 

de investigação central para Freud e posteriormente também para Lacan. Os sonhos dão a ver 

o que há de essencial: a existência do inconsciente. Isso porque os sonhos seriam efeitos, 

formações do próprio inconsciente. Trata-se então de um saber que se faz fundamental para 

aquele que se propõe a ocupar o lugar de psicanalista: saber que há sujeito do inconsciente.  

Passemos, então, para o que nos diz Lacan a respeito do saber inconsciente. 

Primeiramente, há que se enfatizar, que a tese de que o inconsciente é um saber é fundamental 

para a obra lacaniana e possui vários desdobramentos. Por esse motivo, optaremos aqui por 

um certo percurso de elaboração para apresentação desse conceito e como ele é tratado nos 

textos de Jacques Lacan.  

Na psicanálise lacaniana, há uma distinção fundamental entre saber e verdade. 

Enquanto a verdade se configura como um lugar do discurso, o saber consiste em um 

elemento do mesmo. Isso significa que o saber pode estar no lugar discursivo da verdade 

(discurso do psicanalista) ou não. Esse lugar (da verdade) pode ser ocupado também pelo 

sujeito (discurso do mestre), pelo objeto a (discurso da histérica) ou pelo significante mestre 

(discurso universitário).  

O discurso para Lacan é um modo de vinculação ao Outro, uma maneira de fazer laço 

social. Isso significa dizer que o saber ocupa sempre um lugar na nossa relação com o mundo, 

assim como a falta (objeto a). O que caracteriza a maneira como esse laço se fará é o lugar 

que o saber ocupará nessa relação. É importante também compreender que para Lacan o lugar 

da verdade é sempre lacônico, incompleto. Por esse motivo, por exemplo, as investigações, 

infantis ou acadêmicas, podem produzir saberes, porém, nunca obliterar o lugar da verdade. 

Haverá sempre o que descobrir.  

É interessante notar que é por esse mesmo motivo que o desejo de investigar, o desejo 

de saber, é possível, porque existe falta, existe um buraco na verdade que nunca será 

completado por nenhum saber que se possa produzir. O real da estrutura, nunca simbolizável. 

Isso significa dizer, também, que não existe uma verdade do insconsciente, ou uma verdade 

teórica acerca da psicanálise, pois sempre que falamos em verdade estamos dizendo de uma 

impossibilidade constituinte de se produzir o saber absoluto e completo: “Essa verdade é o 

que interrogamos no inconsciente como falha criadora do saber e ponto-de-origem do desejo 

de saber. Esse saber está como que condenado a nunca ser senão o correlato dessa falha” 

(Lacan, 1968-69, p. 267). 
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3. Da articulação entre o desejo e o estilo para a transmissão de um saber 

inconsciente  

 
 

Todo retorno a Freud, que dá matéria a um ensino digno desse nome, não se 

produzirá senão pela via, por onde a verdade mais escondida se manifesta nas 

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

aos que nos seguem. Ela se chama: um estilo (LACAN, 1966, p. 458). 
 
 

 Em grego, o termo stylus significa um instrumento de metal ou de osso, em formato 

pontiagudo, algo que serve para gravar ou para furar. Em francês temos que style ou stylo 

significa caneta ou lapiseira. A partir da definição da palavra que está na origem do termo 

estilo, já podemos afirmar que esse conceito tem relação estreita com a noção de “algo que 

imprime marcas”.  

Campos (1995) nos lembra que em português o significado permaneceu vinculado à 

origem da palavra no diminutivo, ou seja, em estilete. Para esse autor, trata-se de um “passe 

metonímico – por um transpasse de significantes – que o instrumento manual da escritura 

passou a designar a marca escritural mesma: o estilo” (CAMPOS, 1995, s/n). 

Sauret (1996) afirma que o Analista da Escola (aquele que através do dispositivo de 

passe demonstrou ter passado da posição de analisante para a de analista) se constitui como 

uma objeção ao saber do Outro. Isso significa que alguém que efetuou essa passagem foi 

capaz de imprimir uma singularidade no saber universal. Ou seja, trata-se de um analista que 

contribuiu para a inovação do saber psicanalítico com o seu estilo.  

Pareceu-nos interessante recuperar o conceito de Analista de Escola aqui pois a 

passagem feita por ele através de sua análise pessoal pode ser assemelhada à passagem que 

um autor precisa fazer para transmitir um saber, qual seja, a passagem ao estilo. 

 Lacan (1966, p. 9) inicia a abertura de seus escritos com a seguinte citação de Buffon: 

“O estilo é o próprio homem”. Lacan, na mesma ocasião, se pergunta se tomaria essa 

afirmação com um complemento, qual seja, “o estilo é o próprio homem a quem nos 

endereçamos”? 

 Com isso Lacan (1966) está se questionando se podemos tomar o estilo como o Outro. 

Quinet (2009), em seu livro “A estranheza da Psicanálise: A escola de Lacan e seus analistas”, 

explica que podemos entender essa afirmação de duas maneiras, pelo menos, dependendo da 

forma como entendemos o conceito de Outro. São elas: 
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 1) Outro social: Como por exemplo na situação de uma determinada comunidade ou 

grupo que direcionar ou reger as regras de um estilo. 

 2) Outro do inconsciente: Trata-se do inconsciente como o discurso do Outro e essa 

concepção está vinculada a seguinte afirmativa de Lacan: "não há forma de estilo, por mais 

elaborado que seja, em que o inconsciente não abunde” (1966, p. 469). 

 

 Tendo compreendido as duas concepções de Outro e, com elas, as duas formas de 

entendermos o estilo para Lacan, precisamos caminhar para o esquema L, proposto por Lacan 

em 1954 (p. 284), no qual encontramos a explicação de que a mensagem que o sujeito envia 

ao outro é aquela que lhe chega como discurso do Outro do inconsciente.   

Faz-se importante para nós recuperarmos o esquema L, uma vez que através dele 

podemos visualizar de que forma a transmissão de um saber é marcada pelo inconsciente e 

não se dá sem a impressão de um estilo do sujeito.  

 

Figura 1: Esquema L elaborado por Jacques Lacan (1954) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lacan, 1954-55, p. 142. 

 

O sujeito (S) tem uma relação de dependência com o Outro (A), uma ordem 

radicalmente anterior e exterior ao sujeito, o campo da linguagem, “tesouro de significantes”. 

Chemama (1995) chega a afirmar que mesmo na relação onde o sujeito pretende dominar ele 

nunca é exitoso.  

O sujeito, porém, não estabelece uma relação unicamente com o campo do Outro. O 

esquema L nos mostra que há relações também com o outro (a), o semelhante, e o eu (a’). 

Podemos perceber no esquema que a relação do sujeito com o Outro é mediada pelo registro 

imaginário. 

(…) discurso do Outro constitui o inconsciente, ou seja, que nesse discurso o sujeito 

recebe sua própria mensagem sob uma forma invertida. Por exemplo, em uma 

formação do inconsciente como o lapso, o sujeito recebe do Outro sua própria 

mensagem que foi recalcada, justamente como um recalcado que retorna. Aquilo que 

o sujeito não aceitou em seu próprio discurso foi depositado no Outro e retorna 
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assim, sem que o saiba. Porém, mais geralmente, toda palavra tem origem 

fundamentalmente no Outro (Chemama, 1995, p. 131). 

 

Se compreendemos que o ensino de Lacan caminha para essa afirmação de que o 

discurso do Outro constitui o inconsciente, começamos a entender o motivo pelo qual a 

transmissão de um saber, que advém do Outro, não pode ser em outro âmbito que não o 

inconsciente.  

Ao mesmo tempo também precisamos entender que o discurso do Outro que permeia 

nosso saber e consequentemente o saber que transmitimos, pela escrita ou fora dela, não pode 

ser absoluto, porque se tomamos o discurso do Outro como incontestável tudo o que podemos 

fazer se reduz à repetição e não ao que almejamos chegar, ou seja, ao estilo. Para que a 

emergência de um estilo seja possível é preciso que o Outro seja questionado, perca sua 

consistência.  

Para entendermos melhor como se dá esse processo podemos relacionar o fim de uma 

análise com o nosso objeto de pesquisa, a transmissão de um saber inconsciente pela escrita, 

pois o percurso feito por um analisante ao fim de seu percurso analítico é o percurso a ser 

feito pelo autor que deseja transmitir um saber.  

Vejamos: O analisante ao fim de sua análise faz uma passagem importante em seu 

percurso analítico, qual seja, de uma concepção de Outro consistente para uma de Outro 

inconsistente. Isso significa que, ao fim da análise, o sujeito encontra um ponto de 

“instabilidade” no campo do Outro e isso reduz as suas certezas, pois o Outro é o que ampara 

as fantasias de um sujeito em alguma medida. É nesse contexto que o sintoma perde seu 

sentido, pois não há mais o Outro a quem endereça-lo. Esse é o ponto que se toca o real em 

uma análise, ou seja, o ponto do não simbolizável, do que não é possível nomear e por isso 

frente ao sintoma é preciso inventar. Esse é o campo da emergência do estilo. 

 Isso significa que ao chegar ao fim da análise coloca-se em “cheque” a identificação 

do estilo do sujeito com o estilo do Outro. Por esse motivo, na abertura de seus Escritos, 

Lacan afirma:  

 

É o objeto a que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos logo de saída. A 

esse lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos de queda desse 

objeto, reveladora por isolá-lo, ao mesmo tempo, como causa do desejo em que o 

sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre verdade e saber (LACAN, 1998, 

p. 11). 

 

 A partir dessa discussão acerca do objeto, podemos retornar à pergunta que Lacan 

(1966) se fazia na abertura de seus escritos: seria o estilo o Outro? Podemos agora dizer, junto 
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com o próprio Lacan, que não. O estilo está muito mais próximo do objeto a, causa de desejo 

e por isso, consequentemente, mais próximo do que falta no Outro (ponto topológico correlato 

ao objeto a) O sujeito, como dissemos, se aproxima desse ponto ao fim de análise, pois 

entendemos que o final do percurso analítico marca também o atravessamento da fantasia que 

sustentava a consistência e existência do Outro. O estilo, portanto, não se apoia nem no 

sintoma e nem na fantasia.  

Com essas ponderações podemos retomar nosso objeto de pesquisa e entender o 

motivo pelo qual esse percurso de análise se assemelha ao percurso do autor que deseja 

transmitir um saber pela escrita. Essa transmissão só é possível se os autores precedentes 

podem ser “dezescritos”, podem ser questionados, ou seja, é preciso que esse Outro da escrita 

seja inconsistente e para isso é preciso que as “fantasias” construídas pelo autor para sustentar 

sua escrita no Outro também seja atravessada, para que assim, o estilo de um autor possa 

advir. Assim, a transmissão pela via do estilo convoca no sujeito algo de singular. 

 

Transmitir um estilo parece ser um paradoxo. Não se trata de herança paterna, como 

se dá na tranmissão da castração de pai para filho. Nem de passar o bastão ou a 

tocha ardente, como nas Olimpíadas. O que se transmite no estilo é algo da 

enunciação de cada um, por onde circula, no caso da análise, o "x" do desejo do 

analista. Ora, um estilo, por não ser um traço significante, não se presta à 

identificação. Quando se vê uma pessoa tentando imitar o estilo de outra, surgem as 

coisas mais ridículas. Aparece um macaquear, um traço de inautenticidade bizarra 

revelando uma tentativa fracassada de identificação (QUINET, 2009, s/n). 

 

 

Para Lacan (1957/1966) uma transmissão necessariamente dá lugar a algo da 

enunciação do desejo do sujeito, ou seja, de algo que lhe é próprio, que possui uma marca 

singular. É por esse motivo que, para Lacan (1966), o estilo é a única via possível para a 

transmissão do saber inconsciente. Isso significa dizer que a transmissão pressupõe um desejo 

daquele que transmite e daquele a quem se transmite. Esse desejo, como afirma Chemama 

(1995, p.79), tem relação com Outro, no entanto com o Outro insconsistente. Dito de outra 

forma, trata-se de um desejo menos alienado, mais independente, mais próprio.  

Afirmar o lugar do desejo e do estilo na transmissão de um saber inconsciente, é 

estabelecer como pressuposto básico e imprescindível a singularidade de cada um que se 

propõe transmitir um saber, de forma que sem desejo e estilo, ou seja, sem algo do que lhe é 

próprio e singular não há transmissão de saber possível. Essa prerrogativa será retomada ao 

analisarmos os dados. 
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 Ao escrever sobre o estilo, Lacan (1957) o relaciona com a marca, mais 

especificamente a marca de um desejo em um sujeito, marca essa que passou por um Outro e 

que por isso tem relações com algo da transmissão hereditária, de uma transmissão subjetiva 

de uma marca, de uma filiação. Isso significa dizer que aquele que se propõe transmitir um 

saber desde seu posicionamento de alguém marcado pela castração e pelo desejo, convoca o 

outro (leitor) a também ocupar seu lugar nesse trilhamento, nessa cadeia de sucessões. Para 

isso, esse outro sujeito precisa, além de reconhecer que é barrado e que por isso algo lhe falta 

e faltará sempre, se implicar com uma invenção, com algo de singular, algo de seu próprio 

desejo. Nesse caso, houve uma transmissão de saber inconsciente. Vemos esse mesmo 

raciocino no texto “Totem e Tabu” de Freud (1913), que cita Goethe sobre o lugar de cada 

sujeito na linhagem de uma herança: “Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-

lo teu” (p. 188). 

 Precisamos esclarecer que qualquer invenção supõe um sujeito barrado, dividido, pois 

é exatamente na falta que funda o sujeito que algo da criação pode surgir, um modo de fazer 

com aquele furo incontornável. Nesse sentido, a transmissão é sempre necessária e nunca 

atinge uma completude de saber, ou seja, há sempre algo por se transmitir. Isso significa que, 

necessariamente, o sujeito que se propõe transmitir um saber, precisa estabelecer uma relação 

menos neurótica com sua própria falta, ou ainda, como nos diz Voltolini (2002, p. 05) “uma 

relação produtiva com o impossível”. 
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Capítulo 2 

Das condições para a transmissão de um 

saber inconsciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Capítulo 2: Das condições para a transmissão de um saber inconsciente 
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Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio 

da travessia  (ROSA, 1986, p.80). 

 

 O objetivo deste capítulo é, como o seu título indica, expor quais são as condições 

para que o processo de transmissão de um saber se dê. Isso significa que, cada tópico 

trabalhado neste capítulo é fundamental para que um percurso de transmissão de saber possa 

acontecer, de maneira que, se algum destes aspectos não for contemplado, temos então um 

impasse para a transmissão. 

 

2.1 Foucault e Hegel entre retorno e autoria 

 

Queremos apontar a autoria como a primeira condição prévia para que a transmissão 

de um saber através da escrita alcance algum êxito, ou seja, não há transmissão possível sem 

que o escritor se torne um autor. Isso não quer dizer que a “responsabilidade” pelo êxito da 

transmissão de um saber seja de quem escreve e não implique o leitor, mas significa que sem 

marcas de autoria cria-se um impasse para que a transmissão se dê pela escrita.  

Por isso, é necessário discutir o que vem a ser autoria e, ainda, o que constitui um 

autor. Para tanto, nos valeremos da concepção foucaultiana e, após a discussão, veremos, 

através do viés hegeliano, o que vem a ser o “retorno a” e como ele se articula ao conceito de 

autoria e ao processo de transmissão de um saber. 

Em 1970, Michel Foucault proferiu a conferência que deu o título de “O que é um 

autor?” no College de France. Sua fala marcou as futuras discussões acerca da autoria e dos 

tipos possíveis de autores.  

A elaboração de Foucault começa por resgatar a perspectiva histórica do autor. O 

conceito de “autor” surgiu na medida em que seus escritos puderam se tornar transgressores. 

Nesse sentido, o discurso não era um bem ou um produto mas, era, principalmente, um ato, 

ato que poderia ser considerado um pecado.  

Com o passar do tempo, a autoria dos escritos começou a ganhar outra importância. 

Essa mudança foi decorrente, principalmente, dos direitos de reprodução, o que ocorreu no 

fim do século dezoito e no início do século dezenove. Na sua comunicação, Foucault destacou 

quatro características da função-autor. São elas: a) está ligada ao sistema jurídico e 

institucional que contém, determina e articula o universo dos discursos; b) Não se exerce 

uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, sobre todas as épocas e em 

todas as formas de civilização; c) Não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao 
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seu produtor, mas por uma série de operações específicas e complexas; d) não remete pura e 

simplesmente a um indivíduo real, pode dar lugar simultaneamente a vários egos e a várias 

posições-sujeito. 

Inserida no conceito de função-autor de Foucault, está a noção de “fundadores de 

discursividades” definido por Foucault como não “somente os autores de suas obras, de seus 

livros. Eles produziram alguma coisa a mais: a possibilidade e a regra de formação de outros 

textos”. Para Foucault, um autor que instaura uma nova discursividade possibilita a criação de 

algo absolutamente diferente a partir de suas ideias e concepções. Como exemplo ele cita 

Marx e Freud. Esses autores abriram espaço para teorias que mesmo diferentes pertencem ao 

campo que eles fundaram. Como nos diz Foucault: “Freud tornou possível um certo número 

de diferenças em relação aos seus textos, aos seus conceitos, a suas hipóteses, que dizem 

todas a respeito do próprio discurso psicanalítico” (FOCAULT, 1970, s/n). 

Ele diz, ainda, que "a fundação de uma discursividade é heterogênea às futuras 

transformações advindas dela" (FOCAULT, 1970, s/n). Para ele, na obra desses fundadores, 

não se reconhecem certas proposições como falsas, mas contenta-se em afastar aqueles 

enunciados que não são considerados pertinentes ou essenciais, por serem pré-históricos, ou 

até mesmo pertencentes a outro campo discursivo. 

Foucault (1970) ainda ressalta a importância do chamado “retorno a origem”. Inicia 

diferenciando esse retorno dos percursos de redescobertas comumente verificadas no meio 

científico. Define o processo de reatualização como sendo uma reinserção de um discurso em 

um domínio de generalização de aplicação ou de transformação que é novo para ele. Já o 

retorno é um movimento que tem uma especificidade que caracteriza justamente as 

instaurações de discursividade.  

Foucault (1970) salienta que o retorno não ocorre sem necessário esquecimento, um 

esquecimento que é constitutivo e essencial. Podemos recordar aqui que, quando Jaques 

Lacan decide empreender o seu retorno a Freud, este autor considerava que de fato os escritos 

freudianos haviam sido esquecidos pelos analistas pós-freudianos. Inclusive na aula de vinte e 

seis de fevereiro de 1969, no seu seminário na França, Lacan menciona a conferência dada 

por Foucault dias antes. O comentário gira em torno da noção de retorno que tanto interessava 

a Lacan. 

Lacan de fato empreende um movimento de releitura aos textos de seu mestre, período 

que ficou conhecido por retorno a Freud. Isso acontece desde o seu primeiro seminário 

denominado “Os escritos técnicos de Freud” que ocorreu entre 1953 e 1954 até o seu 
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seminário sobre os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise que proferiu durante o ano 

de 1964. 

Do primeiro ao quinto seminário, Jaques Lacan tem por objetivo desenvolver uma 

teoria acerca do inconsciente com o auxílio das ideias estruturalistas, assim como também 

fundamentar o conceito de eu e do processo de constituição do sujeito tendo como ponto de 

partida os textos de Sigmund Freud que trabalham com o mesmo objetivo. Esse retorno 

enfoca o que está presente no texto escrito, porém, retorna-se mais especificamente ao que 

falta ao texto, a sua lacuna.  

Retorna-se fundamentalmente a um vazio que apesar de visível é desconsiderado e 

esquecido pela maioria dos leitores, o que justifica e dá objetivo ao movimento de retorno ao 

texto original. O fato é que esse movimento de retornar à origem faz parte do discurso ao qual 

retorna e por isso constantemente efetua modificações no mesmo. Isso significa que ao 

retornar ao texto freudiano Lacan não apenas agregou ou deu acessórios a esse discurso, mas 

também transformou a própria discursividade psicanalítica. 

Na conferência de Foucault, proferida na sociedade francesa de filosofia em 22 de 

fevereiro de 1969, ao qual estamos nos referindo, Lacan enquanto ouvinte faz comentários ao 

fim da comunicação. Diz que foi levado à conferência por causa do termo “retorno a”. Ele 

afirma ter no retorno aos textos freudianos a sua bandeira, e diz que Foucault contemplou 

inteiramente a sua expectativa a esse respeito. Completa dizendo que tudo que foi dito na 

conferência é classificado como “perfeitamente pertinente” na avaliação de Lacan.  

Com essas considerações é possível localizarmos tanto Sigmund Freud quanto Jacques 

Lacan como autores e fundadores de discursividades segundo as concepções expostas por 

Foucault nessa conferência. Ambos foram selecionados como sujeitos desta pesquisa. Maria 

José Gontijo Salum, psicanalista, também tem um texto no nosso corpus, no entanto, ela não 

pode ser circunscrita na posição de autora e nem fundadora de discursividade tal qual a 

concepção discutida por Foucault nessa conferência. Essa constatação ficará mais clara no 

capítulo em que iremos expor a análise dos dados. 

Nesse contexto do que seria um retorno ou uma atualização teórica, temos uma 

contribuição interessante de outro filósofo. Georg W. F. Hegel nasceu em 27 de agosto de 

1770 e faleceu em 14 de novembro de 1831. Era natural da Alemanha e possuía formação em 

filosofia. Foi um dos criadores do idealismo alemão. A noção de aufhebung, que abordaremos 

neste trabalho está no cerne da teoria hegeliana. 

A tradução do termo aqui enfocado é bastante complexa. Aufhebung é um substantivo 

derivado do verbo alemão aufheben com múltiplas significações. O substantivo pode ter 
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quatro traduções. São elas: abolição, anulação, revogação ou encerramento. Já o verbo, 

aufheben, pode ter dez significações, quais sejam: levantar, erguer, apanhar (do chão), 

guardar, estar em boas mãos, abolir, revogar, anular, cancelar ou compensar-se. 

Vários artigos em língua portuguesa utilizam o conceito de “suprassunção” para se 

referir ao substantivo aufhebung. Na filosofia hegeliana, esse termo se remete à lógica da 

realidade em seu infinito processo de transformação. Esses movimentos de mudança são 

considerados por Hegel de forma helicoidal, de negação, de conservação e de elevação. 

Assim, as diferenças que constituem o ser desencadeariam normalmente contradições e em 

seguida dissoluções, criando assim uma nova realidade, através da elevação.  

Para o filósofo, o verbo aufheben tem a seguinte acepção em sua teoria: suprimir o que 

já é insatisfatório, manter o que é válido e elevá-lo a um nível superior. Sendo assim, o que 

passa pelo processo de suprassunção é destituído de aspectos que já não são pertinentes ao 

mesmo tempo que é conservado em seu cerne o essencial, resultando em uma transformação 

que visa à elevação. Segundo Hegel, esse seria o enlace possível entre a continuidade e a 

ruptura, a tradição e a inovação. 

Essa noção de aufhebung da teoria hegeliana possui estreitas semelhanças com a 

noção de “retorno a” de Michel Foucault. É possível dizer que no caso específico do retorno 

lacaniano aos textos freudianos houve também o movimento descrito por Hegel, já que houve 

a conservação do cerne teórico da Psicanálise ao mesmo tempo em que houve uma 

desconsideração dos aspectos considerados não mais pertinentes da teoria, o que por fim 

possibilitou um avanço da Psicanálise. 

 

2.2 Dezescrever para criar: A importância das descontinuidades e rupturas  

 

 
O essencial é saber ver,  

Saber ver sem estar a pensar,  

Saber ver quando se vê,  

E nem pensar quando se vê  

Nem ver quando se pensa. 

 Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender.  

 (CAEIRO,1985, p. 38-39) 

 

Alberto Caeiro parece conversar com Clarice Lispector, em seu livro de título 

emblemático “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”: “É só quando esquecemos todos 

os nossos conhecimentos é que começamos a saber." Do que trata esse convite ao 
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desconhecido aparentemente tão contraditório? Seria preciso aprender a desaprender? Será 

necessário desconstruir para que algo possa ser criado? Quero defender que sim. Quero 

apostar, ainda, que o fato de sermos capazes de duvidar das nossas mais absolutas certezas, de 

questionar o contexto onde estamos inseridos e de não tomarmos como verdades imutáveis as 

teorias, autores e textos que nos chegam, é condição fundamental para que um passo seja dado 

em direção à invenção, à criação de um novo saber, questão trabalhada no tópico anterior.  

Entendo, ainda, que esse passo é essencial para quem escreve e para quem lê, pois a 

hipótese que aqui quero sustentar é a de que não há transmissão fora da escrita e da leitura 

criativa e singular ou, psicanaliticamente, fora do estilo. Ou seja, não há saber que possa ser 

transmitido ou apropriado sem o mínimo de esforço do autor/leitor em encontrar sua 

singularidade e “transgredir”, romper com os discursos precedentes, como diz Foucault, 

introduzindo algo de “próprio” em um determinado campo discursivo. 

Para ilustrarmos esse raciocínio, pensemos um instante na metáfora da fênix. A fênix, 

segundo o que relataram Heródoto ou Plutarco, é um pássaro mítico, de origem etíope, de um 

esplendor sem igual, dotado de extraordinária longevidade, e que tem o poder de se 

autoconsumir em chamas e posteriormente renascer de suas próprias cinzas. Com isso, quero 

dizer que um autor que deseja transmitir e um leitor que deseja se apropriar do saber 

transmitido, precisa se espelhar no mito da fênix, de maneira que possa “queimar” suas 

próprias concepções, pré-conceitos e certezas que fazem parte de si mesmo e a partir das suas 

próprias cinzas, do próprio resto daquilo que foi queimado, construir novamente algo novo no 

mundo.  

Seria esse movimento de autodesconstrução possível? Ao nos fazermos esta questão, 

algo nos aparece como resposta imediata: Se for possível, certamente não é simples e nem 

fácil. De fato, é preciso coragem, é preciso humildade intelectual, ou, ainda, no vocabulário 

psicanalítico, é preciso poder reconhecer a sua própria castração, a sua falta, a sua 

incompletude fundamental. Sem isso, abrir mão de suas certezas e verdades, que parecem tão 

estáveis e harmoniosas, pode ser uma tarefa inviável, ao que restaria apenas a opção de uma 

escrita repetitiva, mimética e pouco transmissiva.  

Se pararmos para refletir a respeito da história da humanidade, veremos que os 

momentos marcados por grandes progressos, são em sua maioria, protagonizados por figuras 

célebres, que tiveram a coragem e ousadia de se oporem ao pré-estabelecido em suas épocas, 

enfrentarem os riscos, sustentarem a angústia do não-saber e da desorientação e assumirem, 

por fim, atitudes criativas e singulares, por meio das quais contribuíram para o avanço de 

vários setores da sociedade. 
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Freud (1924) cita dois desses personagens para exemplificar: Nicolau Copérnico e 

Charles Darwin. O primeiro retirou, com sua teorização, a terra do centro do universo e, em 

seu lugar, colocou o sol, criando assim o heliocentrismo. O segundo, retirou o homem de sua 

posição privilegiada em relação aos outros seres vivos, colocando-o na esteira da evolução e o 

classificando tal qual os outros animais. Podemos dizer também de Albert Einstein, que, no 

início de sua carreira, descobriu que a mecânica newtoniana não era mais suficiente para 

reconciliar as leis da mecânica clássica com as leis do campo eletromagnético, o que o levou 

ao desenvolvimento da teoria da relatividade geral, amplamente aceita nos dias de hoje pelos 

cientistas.  

Com isso, não poderíamos deixar de lembrar de dois autores fundamentais para esta 

pesquisa. Sigmund Freud, que disse ao homem que ele não é senhor em sua própria casa, 

postulou o inconsciente e inaugurou uma nova concepção de ver o mundo. Depois dele, 

Jacques Lacan que, descontente com os destinos dados aos textos freudianos pelos 

psicanalistas de sua época, empreende um retorno ao seu mestre e posteriormente se engaja 

em um ensino que avança, criando novas postulações para a teoria psicanalítica. Por isso 

Lacan foi excluído da sociedade psicanalítica que fazia parte, rechaçado por muitos de seus 

colegas e mesmo assim sustentou sua posição frente ao não-saber e mais ainda, frente à 

impossibilidade do saber-todo e, desta posição, escreve com sua singularidade uma nova 

orientação para a Psicanálise, ao mesmo tempo em que convida todos os analistas a fazerem o 

mesmo e colocarem de si em seu fazer analítico.  

 

Tanto Freud quanto Lacan produziram avanços e rupturas em relação aos 

pressupostos que os antecederam. Com respeito a Freud, temos o rompimento com 

toda uma tradição médica, da qual ele foi produto, bem como com os limites do 

racionalismo iluminista. Ciente de sua inovação, Freud precisou testemunhar os 

invariantes que acompanhava na clínica, por meio de casos modelares. Reconheceu 

na histeria uma organização peculiar, que marca o enlace entre corpo e fala, 

rompendo com o saber vigente, que instituía a classificação. Não é somente que, por 

meio da histérica, Freud descobre um novo campo que denomina Psicanálise. É que, 

no momento em que ele reconheceu que o saber do psicanalista – por sua referência 

a um saber inconsciente – não estava determinado a priori, ele rompe radicalmente 

com a tradicional posição do investigador em relação ao saber. Assim, a clínica 

psicanalítica torna-se a possibilidade de dar expressão a um saber inconsciente 

construído na transferência. A particularidade do mesmo é colocar em causa uma 

hiância – esse saber inconsciente – que não estava antecipada no discurso. (…) Com 

Lacan, produz-se uma série de rupturas, das quais o exercício da clínica ainda está 

tirando conseqüências. Assim como Freud, Lacan também foi buscar em diferentes 

campos a constituição de um saber que lhe trouxesse o que ele pensou como uma 

extraterritorialidade, necessária ao exercício da Psicanálise. Desde o início, Lacan 

interessou-se por indagar a posição do analista, implicando-o totalmente no saber 

produzido ( COSTA, 2005). 
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 Percebemos então que tanto o pensamento freudiano quanto o lacaniano inseriram 

uma ruptura discursiva no campo científico. É interessante notar também que, apesar de 

constituir uma “escola” própria, Jacques Lacan não deixa de ser “freudiano”, ou seja, não 

deixa de se apoiar teoricamente no pensamento de Sigmund Freud, ou ainda, partir do 

pensamento freudiano para construir suas formulações. Podemos entender esse movimento 

como um percurso específico de leitura, qual seja, uma leitura que não toma o autor 

antecedente como “mestre” ou como “detentor da verdade e do saber único”, possibilitando, 

assim, questionamentos e, por consequência, espaços para criação e outros desenvolvimentos 

teóricos.  

 Riolfi e Barzotto (2014) nomeiam esse movimento de “dezescrita
3
”. Para esses autores 

o movimento de dezescrita seria uma solução possível para um fenômeno bastante comum na 

contemporaneidade, qual seja, “um nível de leitura multifacetada, incompleta, difícil de ser 

apreendida e de uma escrita opaca, pouco generosa com o leitor”.  

Para Riolfi e Barzotto (2014) o movimento de dezescrever implica se indagar, ou 

ainda, se desvincular das “ficções” ou imagens ideais que construímos e nas quais nos 

enganchamos subjetivamente dificultando, assim, a produção de uma escrita e de uma leitura 

que contenham potencialidade de efetuar avanços ou deslocamentos teóricos e, por 

conseguinte, de proceder a transmissão de um saber.  

 

 

2.3 Formar e criar: movimentos de complementaridade  

 

Concluindo, se a “desgraça” se propaga no silêncio, o que a supera é a invenção 

(RIOLFI, 2001, p. 4). 

 

 Mais uma condição básica para o êxito da transmissão é conceber juntos o processo de 

formação e o de criação. Essa ideia de relação entre formar e criar foi defendida por Riolfi 

(2001) em artigo cujo título é um neologismo que muito contribui para a discussão que 

estamos aqui desenvolvendo, qual seja, a “formacriação”. 

                                                 
3
 É importante apontar que o neologismo dezescrita e seu significado nos remete também ao que a filosofia 

chamou de « desconstrução ». Esse conceito surgiu com Heiddeger ao propor a « desconstrução da metafisica ». 

Jacques Derrida (1967) fez uma leitura da proposta de Heiddeger que ficou conhecida por « desconstrutivismo ». 

Essa vertente filosofica recebeu notaveis influências de Friederich Nietzsche, de Levinas, do estruturalismo e da 

teoria psicanalítica. 
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 Estamos entendendo que o escritor capaz de “formacriar” é aquele que se aproxima de 

um posicionamento subjetivo que propicia a transmissão de um saber através do texto escrito. 

Mas o que seria a “formacriação” proposta por Riolfi (2001)? 

 A inspiração para o neologismo partiu do filme 007 Viva e deixe morrer que a autora 

descreve da seguinte maneira: 

 

Pouco lembro do filme, exceto de uma metáfora que nunca me abandonou: a dos 

mortos-vivos, seres que o famoso agente secreto 007 encontrava dentro da mata. 

Tratavam-se de humanos de quem, por meio de magia, havia sido retirada a alma. 

Referiam-se a eles no filme como mortos-vivos pois, embora se mantivessem com 

aparência e funcionamento biológico de vida, no sentido de um possível exercício de 

uma subjetividade, eram mortos (RIOLFI, 2001, p.1). 

 

Entendo que a autora relaciona a dicotomia morte/vida com os processos de alienação 

e separação descritos por Jacques Lacan, sobre os quais falaremos no último tópico deste 

capítulo. Trata-se da morte da singularidade do sujeito e do movimento vivo de aderência ao 

discurso do Outro, ou seja, a combinação perfeita para uma escrita que repete seus 

precedentes e não consegue avançar. 

 Para Riolfi (2001) formacriação é um neologismo que indica uma posição ética. 

Concordo com a autora, pois defendo que escrever é uma tomada de decisão, de uma postura, 

de uma posição, ou seja, o ato de escrita está implicado com a adoção de uma ética específica. 

Entendo, assim, que essa ética pode ser partidária do mimetismo e da repetição do já-dito ou 

do incentivo ao novo, à invenção e à criação. A ética proposta no neologismo se fundamenta 

na articulação de dois aspectos fundamentais: 1) A não negligência do conhecimento 

produzido previamente e; 2) A responsabilização de cada um em criar ao escrever. Com isso 

quero dizer que defendo a importância do discurso precedente, tanto quanto defendo a 

relevância de se inovar a partir do que já foi produzido. Ou seja, aposto no movimento de se 

formar ao criar ou criar ao formar. 

 A autora, ao explicar seu neologismo, afirma que: 

 

Há que se formar, sem dúvida, e tal ato implica necessariamente em « domesticar » 

certas modalidades de gozo do sujeito para que sejam como a nossa, seus futuros 

pares. Por outro lado, nessa formação, há que se permitir o furo que, nos 

descompletando frente aos olhos daqueles que formamos, permita certa parcela de 

criação  (RIOLFI, 2001, p. 2). 

 

 Em sua explanação a autora recorre ao conceito de real que já abordamos nesta 

dissertação ao discutirmos a condição de incompletude do saber. Com essa contribuição, 
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podemos avançar compreendendo que, assim como aquele que está na posição de um 

“formador”, o sujeito que tem intenção de transmitir um saber em sua escrita, precisa levar em 

consideração a importância de um processo de se “auto-descompletar” e deixar que isso 

apareça em seu texto e, consequentemente, para o seu leitor.  

 Ao se revelar um autor “furado”, “incompleto”, ou ainda, não detentor de todo o saber 

e de toda a verdade esse escritor fornece ao seu leitor, nesse mesmo espaço onde sua falta se 

constitui, uma oportunidade para que o leitor crie, avance, transforme aquilo de que pode se 

apropriar do texto lido. 

 Essa criação só é possível exatamente porque algo na fonte faltou, alguma lacuna 

apareceu no texto e foi nesse furo que o leitor pôde se enganchar e através dele poder dizer 

algo de próprio, de singular. Como dissemos com Lacan é a falta que nos constitui sujeitos 

desejantes e é pela via do desejo que a transmissão de um saber pode passar e ter lugar no 

texto. 

 

2.4 Inventar responsabilizando-se: articulações fundamentais 

 

Não esperar uma garantia do inconsciente (desabonar-se dele), responsabilizar-se 

sobre este ponto estranho, que “sou eu”, inventar uma solução e uma forma de 

articular-se no mundo (FORBES, 2010). 

 

Defendemos, no primeiro tópico deste capítulo, que a transmissão de um saber 

presente no texto depende de uma passagem importante, a de escritor para autor. Depois, 

defendemos, ainda, a relevância de uma escrita que leve em consideração a “dezescrita”, o 

percurso de desconstrução dos discursos precedentes e do seu próprio. Apostamos ainda, na 

criação e na inovação como condições para o êxito da transmissão. Somaremos a esta lista o 

caráter imprescindível de uma posição implicada ou responsável na escrita. Assim, estamos 

apontando que uma postura ética que apoia a criatividade está também articulada, ao mesmo 

tempo, à responsabilidade. Com isso queremos dizer que a ética da transmissão é a ética da 

responsabilidade criativa. 

Para Forbes (2010) esse aspecto fundamental do ato de responsabilizar-se está claro na 

teoria lacaniana. Para esse autor: "Se o sujeito mortificado pelo significante padecia da culpa 

por seu desejo incestuoso, o ser falante, vivificado pelo significante deve responsabilizar-se 

pela singularidade de seu gozo (FORBES, 2010). 

O autor está apontando para uma divisão na teoria lacaniana, na qual se teria uma 

primeira proposição que contemplaria a primazia do significante e uma segunda proposição 
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que aposta na responsabilização pelo gozo de cada um. Seria, para esse autor, a primeira e 

segunda clínica de Lacan, respectivamente. 

De acordo com esses últimos escritos (segunda clínica) haveria uma tese sobre o 

inconsciente que não desimplica o sujeito de suas ações, pelo contrário, trata-se de um 

inconsciente pelo qual o sujeito deve se responsabilizar.  

Essa forma de pensar está concernente à lógica feminina, ou seja, à organização parte 

de uma lógica do “não-todo”. 

 

A questão, nos dias de hoje, é muito mais o limite do saber, que o seu 

aprofundamento. Sendo que todo conhecimento necessário para uma escolha ou para 

uma tomada de decisão é incompleto, a questão fica sendo de reconhecer o limite e 

poder suportar a aposta necessária provocada por esse saber incompleto. Não existe 

decisão sem risco. O analisando é levado a se responsabilizar pelo encontro e pelo 

acaso (FORBES, 2010). 
 

Assim, podemos dizer que a responsabilidade na concepção psicanalítica não está 

vinculada ao saber consciente e sim ao saber inconsciente, ou, ao não-saber. 

Responsabilizamo-nos pelo que não sabemos, pelo que não temos acesso, mas, que nos diz 

respeito. Trata-se aqui da passagem fundamental da primeira para a segunda clínica lacaniana, 

qual seja, a transposição de um real sobre o qual é possível saber, para um real que se 

desconhece, que é impossível de saber.  

 

A fixão de que se ressoa é base da criatividade. Sem ela, as ficções são repetições do 

mesmo, do romance familiar. A fixão do real funciona como moduladora das 

ficções, dando origem à repetição da diferença e, assim, às ficções criativas 

(FORBES, 2010). 

 

Ao falar da importância do real e da responsabilização do sujeito por aquilo que lhe 

escapa, podemos observar a articulação da transmissão do saber inconsciente com o registro 

do real do qual estamos aqui comentando. O real, é, para Lacan, “o que não cessa de não se 

escrever” (Lacan, 1985, p.127). Como já refletimos no primeiro capítulo desta dissertação, a 

transmissão do saber inconsciente leva em consideração o aspecto real do saber, ou seja, do 

inconsciente, qual seja, existe um “furo” no saber que é essencial e constitutivo, que não cessa 

de não se escrever, que nunca será preenchido. 

Considerar que existe um registro real no saber é pensar a transmissão do saber como 

um processo que nunca será exato, no sentido de completo e absoluto. O real provoca um furo 

no saber, fazendo com que sempre exista algo do próprio saber impossível de ser acessado. 

Ou seja, um ponto que sempre será não simbolizável, inominável, não representável, insabido. 
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 É fundamental compreender esse aspecto pois é a partir da falta no saber que nunca 

será satisfeito que autores e leitores podem seguir criando e transmitindo saberes, ou como 

afirma Lacan acerca do fim da análise e do encontro com a “rocha da castração”, ou seja, com 

o real, há que se saber “fazer aí com isso”. Há que se transmitir o saber inconsciente com o 

que no próprio saber é incabível, é real. 

 

 

2.5 Da alienação à separação: deslocamentos necessários para que algo se transmita 

 

A falta, que na primeira operação, a alienação, recaía sobre o sujeito, agora, na 

segunda operação, na separação, é colocada no Outro. Daí que se o barramento do 

sujeito ($) se dá pela via da alienação, o barramento do grande Outro (A) acontece 

na separação (RIAVIZ, 1998, p.71). 
 

 Para concluirmos este capítulo, trataremos de outra pré-condição para o êxito da 

transmissão: a passagem da posição de alienação para a de separação. Para entendermos 

melhor do que trata essa passagem, vejamos o que é exatamente a alienação e a separação.  

 Lacan falou desse tema, entre outros textos, no seu ‘Seminário XI - Os quatro 

conceitos fundamentais da Psicanálise’, e o sistematizou no escrito “Posição do inconsciente”. 

Nas duas ocasiões o autor apontou os processos de alienação e de separação, ou seja, as 

operações de causação do sujeito. 

 Podemos iniciar afirmando que o processo de alienação se dá concomitantemente ao 

processo de encontro do humano com a linguagem. Isso significa que este nao é um processo 

concsciente, ou seja, nao trata-se de uma escolha pela alienação. Mais especificamente, com 

um universo de linguagem que já existe antes dele, com normas e regras já decididas, com as 

quais ele vai precisar lidar se quiser ser reconhecido por seus pares. Nesse sentido, o Outro 

tem papel fundamental, pois será a via por meio da qual o encontro daquele pequeno ser com 

a linguagem se dará. Será esse Outro responsável pela introdução desse bebê no mundo 

fornecendo a ele os significantes necessários para essa inclusão.  

 

É no campo do Outro que o sujeito se constitui, efeito da ação da linguagem sobre o 

vivente. O sujeito nasce, portanto, numa relação de dependência significante com o 

lugar do Outro. Desde logo, sempre que um significante representa um sujeito para 

outro significante, a alienação se produz. O que Lacan vai chamar de vel da 

alienação implica a lógica de uma escolha forçada pelo sentido, comportando, por 

outro lado, uma perda, um sem-sentido. A operação denominada alienação reside 

nesta entrada no campo do Outro, sob a forma da divisão subjetiva (RIAVIZ, 1998, 

p.49). 
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 A alienação consiste, então, na alienação ao significante. Ou seja, é no significante que 

o sujeito se aliena. Observemos como isso acontece: Temos o par mínimo da cadeia 

significante (S1-S2) onde podemos tomar S1, o significante mestre, como, por exemplo, o 

choro do bebê e o S2 como uma primeira resposta endereçada a ele. Nessa cena, conseguimos 

perceber de forma mais clara que é o S2 (a resposta) que caracteriza S1 (choro) como 

significante. É o retorno do Outro que dá ao choro lugar de “mensagem”. Podemos entender, 

portanto, que S2 confere, retroativamente, como um vetor semântico, sentido a S1. Com isso, 

o sentido só existe no encontro de S1 com S2 e é essa articulação ao S2 que em consequência 

produz a alienação. É possível dizer então que o processo de alienação se dá no momento em 

que o sujeito se faz representar por um significante para os outros significantes da cadeia em 

questão. Aí está o assujeitamento, a alienação.  

 

Se afirmamos que o campo do discurso, o campo do ser, é aquele do significante, do 

Outro, quer dizer que o campo oposto, aquele do sujeito, é, enquanto tal, 

estritamente condenado ao silêncio, e mesmo à desaparição. Dito de outra forma, S1, 

ao mesmo tempo em que cria o sujeito, ele o apaga: quando “o sujeito surge de um 

lado como sentido, produzido pelo significante, no outro ele aparece como afânise”. 

Sua única chance de não se apagar completamente é, então, não escolher a via do 

sentido, a via da alienação. Contudo, se não a escolhesse, ele terminaria por cair seja 

no sementado (non-sense), seja no silêncio. Está aí a condição de sujeito 

essencialmente dividido, barrado: o fato de que o sujeito enquanto tal não se 

manifesta senão no intervalo de S1-S2, isto é, antes de o sentido se constituir, mas 

depois de um significante ter sido capturado (NASCIMENTO, 2010, s/n). 
 

 Essa operação de alienação é fundante para o sujeito do inconsciente. No entanto, 

alguém que se mantém na posição de alienação durante toda a vida se priva de toda uma série 

de experiências importantes. Quando o processo de separação foi efetuado, o sujeito passa 

então a remeter seu olhar para o mundo exterior, o que vai dar início ao processo de 

separação, tão necessário quanto o de alienação.  

 A separação corresponde exatamente à entrada do Outro, mais especificamente, o 

desejo do outro no lugar, onde antes era a falta entre um significante e outro. Isso significa 

que a falta resultante do processo de alienação, será nesse momento de separação um motor 

indispensável, pois será por meio dela que o sujeito poderá se colocar frente ao desejo do 

outro, ou ainda, será através da sua própria falta que o sujeito poderá responder à falta do 

Outro. 

 

Ora, a chave da diferença entre alienação e separação reside exatamente na diferença 

entre S1 sozinho e S1 formando par com S2. No nível de S1-S2, S1 tem um valor 

articulador, é um significante mediador entre o sujeito e o Outro. Dito de outra 

forma, na alienação, há a imersão do sujeito no Outro, suas leis sendo respeitadas e o 
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reconhecimento sendo desejado e obtido. De outro lado, S1 sozinho tem um valor 

completamente oposto. “É um significante redutor do Outro. É um significante que, 

paradoxalmente, se instala, vale, fora do sistema significante”. E se a cadeia é 

cortada, isto quer dizer que o sujeito não está representado no Outro. Ora, “é na 

medida em que o sujeito renuncia à sua representação significante, isto é, renuncia a 

seu devir significante, que ele é suscetível de tornar-se pequeno a. [...] Uma vez que 

o pequeno a não é um significante e S1, se é um significante não é um significante 

como os outros, todos os dois parecem partilhar o estatuto de fora de cadeia”, e 

portanto não articulados aos outros significantes. É, com efeito, o encontro do 

sujeito como o objeto a, causa de seu desejo, que lhe permite realizar o corte de S1-

S2, e fazer de S1 o significante de sua diferença fundamental, diferença pura, 

irredutível (NASCIMENTO, 2010, s/n). 

 

Nascimento (2010) nos convida a refletir acerca da passagem da operação de 

alienação para a de separação na constituição do sujeito. Para o autor, tomando a teoria 

lacaniana, a possibilidade de separar-se surge no encontro com a falta, ou ainda, com o objeto 

a, causa do desejo. É quando o sujeito pode ver que há algo no Outro que falta e com isso 

reconhecer a falta em si mesmo que irrompe um corte entre o “eu e o mundo”. Passa a existir 

a partir daí uma possibilidade de separação, de tornar-se sujeito, um, singular, de portar um 

discurso próprio.  

 Pensar desde a teoria de constituição do sujeito para Jacques Lacan através dos 

dispositivos de alienação e separação nos auxilia a compreender também o processo de 

transmissão de um saber. Ao afirmarmos, como já o fizemos, que a transmissão de um saber é 

inconsciente e nunca simbolizada em sua totalidade, que no saber existe um furo, que nesse 

percurso há que se considerar algo de real que é insabível, estamos afirmando conjuntamente 

que a possibilidade de transmissão de um saber surge apenas quando existe alguma 

potencialidade de separação entre o sujeito e o mundo, ou ainda, entre o autor e o leitor, ou até 

mesmo entre o autor/leitor e o texto escrito.  

 Isso significa dizer que existe uma articulação fundamental entre a transmissão de um 

saber insconsciente e a constituição de um sujeito, mais especificamente, na última etapa de 

constituição do sujeito denominada “separação” por Lacan. Essa articulação é possível pois é 

com a separação que a falta pode se presentificar e com ela a possibilidade de invenção, de 

deslocamento.  

Se estamos falando de uma transmissão por meio de textos escritos, estamos 

considerando, também, que é na medida em que o leitor pode se separar de seu “autor-

referência” ou que o autor pode se separar do texto que escreve que estes cortes podem se dar 

e com eles a irrupção de novas discursividades, objetivo último do percurso de transmissão de 

um saber inconsciente.  
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 Quando pensamos na importância da separação para a transmissão do saber estamos 

dando enfoque ao ato de escrever, ou seja, estamos jogando luz na função do autor. É preciso 

que o autor possa se separar do Outro do discurso precedente para que haja espaço para sua 

própria escrita, para sua singularidade, aspecto fundamental para propiciar o estabelecimento 

de uma transferência entre autor e leitor. 
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Capítulo 3 

 

Como capturar as marcas do inconsciente 

na escrita?: um percurso sempre em 

construção   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Capítulo 3: Como capturar as marcas do inconsciente na escrita?: um percurso sempre 

em construção. 
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Quem é o Freud pesquisador? Aos que querem aprender a fazer uma tese, 

costumamos indicar que é interessante ler alguma já feita. Se essa tese é em 

Psicanálise podemos, então, recomendar que não leiam apenas uma, mas 

quatro: Estudos sobre a histeria, A interpretação dos sonhos, Os chistes e sua 

relação com o inconsciente e Psicopatologia da vida cotidiana. Em todas essas 

obras encontramos a mesma estrutura rigorosa de trabalho de um pesquisador: uma 

revisão bibliográfica que define o estado da questão até aquele momento; um 

levantamento de dados, exemplos, ilustrações do fenômeno pesquisado e uma 

interpretação desses elementos a partir de uma hipótese nova que dialoga com as 

teorias anteriores, acrescentando algo de novo (POLI, 2008, p. 161). 
 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia empregada nesta 

investigação. Descreveremos os sujeitos da pesquisa, a forma pela qual realizamos a 

composição do corpus e as categorias por meio das quais analisamos os dados. 

 

 

3.1 Dos autores escolhidos para esta pesquisa 

 

 

 Nesta pesquisa, trabalharemos com a produção de três autores: Sigmund Freud, 

Jacques Lacan e Maria José Gontijo Salum. Para essa escolha, respeitamos os seguintes 

critérios mínimos: a) ser psicanalista; b) possuir publicações acerca do tema criminalidade e; 

c) não ter convivido com os outros dois autores escolhidos. 

 A estes critérios formais somaram-se meus critérios subjetivos para a escolha desses 

autores. Ao falarmos de transmissão de um saber inconsciente, não posso deixar de me inserir 

em uma dada linha de transmissão teórico-simbólica dentro da psicanálise, campo conceitual 

com o qual estou identificada desde minha graduação em Psicologia. Devo mencionar, ainda, 

que minha formação foi significativamente marcada pela leitura lacaniana dos textos de Freud 

e no que concerne ao campo de investigação, duas das três pesquisas de iniciação científica 

desenvolvidas por mim na graduação contemplavam a temática da violência e da 

criminalidade, o que me aproximou de textos da Dra. Maria José Gontijo Salum.  

 Considerando esses aspectos preliminares da escolha dos informantes (se assim 

podemos chamá-los), passemos a um panorama um pouco mais detalhado da biografia de 

cada um deles, já que a relação que estabeleceram entre si, mesmo na ausência física, tem 

fundamental relevância para a discussão deste trabalho. 
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3.1.1 Sigmund Freud: A invenção de uma teoria 

 

Sigismund Schlomo Freud nasceu em 06 de maio de 1856, na atual Príbor, território 

da República Theca. Segundo Peter Gay (1989) um dos biógrafos de Freud, quando o 

psicanalista tinha quatro anos de idade, sua família se mudou para Viena onde ficou até 1938, 

ocasião que deixou a Áustria e fugiu para a Inglaterra devido à guerra. Com apenas 17 anos 

de idade, ingressou na faculdade de medicina. Pouco depois de se formar, Freud foi trabalhar 

no Hospital Geral de Viena onde não se fixou, pois seguiu para Paris, onde conheceu Charcot, 

médico famoso por estudar as doenças nervosas e chefe do setor de patologia de um dos 

principais hospitais da França, o Salpêtrière. Durante esse período, Freud se interessou muito 

pelos estudos desenvolvidos pelo médico parisiense acerca da histeria, que já apontava uma 

causa psíquica para a mesma. 

Freud regressou à Viena e se instalou como médico especialista em doenças nervosas. 

Iniciou tratamentos que envolviam banhos, eletroterapias e massagens. Posteriormente 

começa a utilização da hipnose. Essa técnica foi abandonada por Freud por indicação da sua 

paciente Bertha Pappenheim, conhecida na literatura como Ana O. Paciente histérica, Ana 

convocou seu médico a escutá-la e iniciar assim a talking cure, uma técnica implementada por 

Freud que consistia em atingir memórias ocultas que estariam reprimidas e por isso 

originando sintomas sempre de natureza sexual. Esse foi o começo do que Freud mais tarde 

denominou associação livre e da sua teoria acerca do complexo de Édipo. Freud morreu em 

1939 em Londres aos 83 anos de idade, depois de ter sido submetido a 33 cirurgias devido a 

um câncer no palato. Sua morte é fonte de especulações até os dias de hoje. Uma dessas 

especulações muito difundidas afirmam que sua morte se deu por uma overdose de morfina 

injetada a seu pedido. 

Depois da morte de Freud, houve muitos conflitos políticos e teóricos dentro da 

Psicanálise. Alguns de seus discípulos fundaram outras escolas ou outras vertentes 

psicanalíticas. Podemos destacar pelo menos três encaminhamentos dados a partir da morte do 

mestre da Psicanálise: Anna Freud foi para os Estados Unidos da América, onde se vinculou 

ao grupo que difundiu a então chamada Ego Psychology; Melanie Klein, Winnicott, Bion e 

André Green formaram a escola inglesa e, na França, Jacques Lacan e seus discípulos deram 

início a outra abordagem do ensino psicanalítico. Nos deteremos mais a respeito deste último. 

3.1.2 Jacques Lacan: Do retorno ao mestre à singularidade 
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Jacques-Marrie Émilie Lacan nasceu em Paris no dia 13 de Abril de 1901, ou seja, 

quando Sigmund Freud faleceu, Lacan já tinha 39 anos de idade. Apesar disso, nunca se 

conheceram pessoalmente, como confirma o próprio Lacan, em uma conferência realizada em 

Milão, em 1972: “C'est justement pour ça que je ne me mettrais jamais à faire la 

psychanalyse de Freud, d'autant plus que c'est une personne que je n'ai pas connue. Ce qui 

est dit par Freud, c'est ça, ce que je viens de dire.” (p. 7). 

 Filho de uma família de empresários do ramo do vinagre, Lacan, segundo sua 

biógrafa, Elizabeth Roudinesco (1984), entrou para a faculdade de medicina em Paris e 

sempre teve o pé em dois aspectos da sua formação: o grupo da evolução psiquiátrica e a 

sociedade psicanalítica de Paris, e por outro lado a literatura e a filosofia francesa. Se formou 

em psiquiatria passando pelas mãos de Gatian de Clérambault.  

O ano de 1932 foi marcante para a sua ascensão intelectual. Foi nesse ano que Lacan 

escreveu sua tese sobre a paranóia a partir da síntese de três áreas do saber: a clínica 

psiquiátrica, a Psicanálise freudiana e o surrealismo. A tese foi enviada para Sigmund Freud e 

a evidência disso está no bilhete enviado de Sigmund Freud para Jacques Lacan em 1933 

agradecendo o envio de sua tese. De fato, não há nenhuma comprovação de que Freud leu o 

trabalho enviado por Lacan, o que existem hoje são inúmeras especulações sobre esse 

acontecimento. A seguir, podemos ver a capa da revista Ornicar, numero 29, onde foi 

estampada a foto do bilhete enviado para Lacan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco tempo depois, Lacan começou a frequentar o seminário de Kojève, onde teve 

contato com a filosofia de Hegel. Alguns anos mais tarde, Lacan iniciava as suas divergências 
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com a IPA, o que culminaria na sua exclusão dessa sociedade e futura fundação da Escola 

Freudiana de Paris.  

Em 1950, ele iniciou seu retorno aos textos Freudianos, influenciado pela linguística 

estrutural, pela filosofia heideggeriana e pela antropologia de Levi-Strauss. Esse período ficou 

conhecido como o primeiro ensino de Lacan. O período posterior, conhecido como o último 

ensino lacaniano, se concentrou nas inovações singulares desse autor, já não mais tão focadas 

nos escritos de Freud.  

Jacques Allain Miller propõe uma outra divisão do ensino de Lacan. A primeira etapa 

teria se iniciado em 1936, com o texto sobre o estádio do espelho, a segunda em 1953 com a 

conferência de Roma e a terceira, e última fase, em 1976 com o seminário sobre o sintoma, e 

se estende até as últimas produções de Lacan em 1980. Essa divisão enfoca os três registros 

propostos por Lacan na seguinte sequência: a primeira fase se refere ao imaginário, a segunda 

se refere ao simbólico e a terceira ao registro do real.  

Depois da fundação da Escola Freudiana de Paris, mais precisamente, no ano de 1966, 

Jaques Lacan reuniu seus textos em um único volume denominado Escritos. Em 1977, ele 

propôs um dispositivo chamado Passe com o objetivo de regular a formação de analistas. Em 

1980, ele anunciou a dissolução da EFP e fundou a Causa Freudiana. Em 1978, Lacan sofreu 

um acidente automobilístico e, nesse período, iniciou-se assim a sua declinação física e 

intelectual. O autor sofria de uma patologia vascular séria e muito lenta em sua evolução, 

além de ter sido diagnosticado com câncer de colón em 1980, vindo a falecer em 9 de 

setembro de 1981, em Paris.  

 

3.1.3 Maria José Gontijo Salum 

 

 Maria José Gontijo Salum nasceu em Divinópolis (MG) e atualmente reside em Belo 

Horizonte (MG). Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(1987), mestrado em Psicologia - área de concentração "Estudos psicanalíticos" pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (2000), doutorado em Teoria Psicanalítica pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009), com estudos avançados na Universidade Paris 

VIII - França. Atualmente é professora Adjunta III, da Faculdade de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e membro do Conselho Técnico do ICA 

- Instituto da Criança e do Adolescente - da Pró-reitoria de Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Coordena os cursos de especialização em 
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Criminologia, Psicologia Jurídica e Práticas Socieducativas da Diretoria de Educação 

Continuada da mesma instituição. 

 Essa autora possui um número significativo de produções acerca da violência e da 

criminalidade desde a perspectiva psicanalítica. Mais especificamente, Salum faz uma leitura 

lacaniana a respeito dos modos como este fenômeno se apresenta na contemporaneidade, 

sempre retornando aos textos freudianos, como também fez o próprio Jacques Lacan. Maria 

José Gontijo ofereceu com seus trabalhos contribuições importantes para o estudo da 

criminalidade e da violência por um viés psicanalítico.  

 Nesse sentido, entendemos que tanto Sigmund Freud quanto Jacques Lacan são 

referências importantes para essa autora, de modo que ela se insere como terceira nesse 

trilhamento de um percurso de transmissão.  

 

3.2 Da seleção dos dados 

 

Cotejaremos textos, a respeito da uma mesma temática (criminalidade), que foram 

redigidos pelos três psicanalistas já apresentados. O recorte temático foi necessário, 

obviamente, pela imensa quantidade de textos publicados pelos três autores informantes desta 

pesquisa. O tema, por sua vez, foi escolhido pela importância que essa problemática vem 

ganhando na atualidade para os psicanalistas e para a sociedade de forma geral, o que reflete 

na quantidade de publicações atuais sobre o assunto.  

Mesmo diante do recorte temático, ainda foi preciso selecionar textos específicos. A 

seleção foi necessária dada a impossibilidade de utilizar como dado para a pesquisa todos os 

textos escritos pelos autores sobre a temática elegida, já que, ainda assim, eram de uma 

quantidade bastante expressiva.  

Na escolha dos textos que seriam selecionados para a análise, foi levada em conta a 

recomendação de Wickert para, a cada vez, selecionar um texto analítico interessante, qual 

seja, “[...] aquele que faz avançar os conhecimentos no campo da Psicanálise. E quais são os 

fatos que fazem a teorização analítica avançar? São exatamente aqueles que resistem à 

teorização. Aqueles que colocam em dúvida a hegemonização teórica” (WICKERT, 2006, p. 

06).   

Como afirmamos anteriormente, os sujeitos desta pesquisa nunca se conheceram 

pessoalmente, de maneira que o acesso teórico entre eles se deu exclusivamente pela via da 

produção escrita. Passemos, então, a descrever com maior detalhamento a produção escrita de 
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cada autor escolhido para que, posteriormente, possamos demonstrar a escolha do corpus 

retirado desse montante de textos: 

 

a) Sigmund Freud (1856-1939): Há várias edições brasileiras da obra completa de 

Sigmund Freud. Trabalharemos com uma comumente adotada pela comunidade de 

psicanalistas no Brasil, a Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, publicada pela editora Imago. A coleção é formada por 

24 volumes, sendo um volume com índices e bibliografias.  

 

b) Jacques Lacan (1901-1981): A obra completa de Jacques Lacan não foi 

agrupada em uma coleção como a de Freud. De toda a obra do teórico, trabalharemos 

aqui somente com o que foi escrito propriamente pelo autor e não gravado e 

estabelecido por terceiros como ocorreu com seus seminários. Sendo assim, nos 

utilizamos do índice completo das obras de Lacan organizado por Elizabeth 

Roudinesco em seu livro “Jacques Lacan: Esboço de uma vida, história de um sistema 

de pensamento” e, também, a organização das obras escritas de Lacan disponibilizada 

pelo analista francês Patrick Valas em seu site pessoal. 

 

c) Maria José Gontijo Salum: A produção de Salum foi tomada a partir dos dados 

publicados na plataforma lattes acessível online gratuitamente. Em seu currículo, 

verificado em 10 de maio de 2015, contabilizamos a seguinte produção: 12 artigos 

completos publicados, 13 livros publicados/organizados, 14 capítulos de livros 

publicados, 15 trabalhos completos publicados em anais de eventos, 1 dissertação de 

mestrado, 1 tese de doutoramento e 1 relatório de pós-doutoramento.  

 

Concluído esse breve panorama a respeito dos autores e de suas produções escritas, 

podemos apontar os textos escolhidos como objetos de análise neste estudo. Optamos por um 

texto de cada autor que pudesse representar seu pensamento a respeito do tema em questão: a 

criminalidade.  

Passamos à exposição da composição do corpus: 
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Tabela 6 - Composição do corpus desta pesquisa 

Autor Título do texto 
Ano de 

publicação 

Sigmund Freud Criminosos por um sentimento de culpa 1916 

Jacques Lacan 
Introdução teórica às funções da Psicanálise 

em criminologia 
1950 

Maria José G. Salum 
A Psicanálise e o crime (tese de 

doutoramento) 
2009 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

3.3 Da descrição dos dados  

 

 

 Neste tópico, queremos nos deter na descrição mais precisa e aprofundada dos dados 

escolhidos para compor o corpus desta pesquisa. Pretendemos dar um panorama dos textos, 

destacando suas características principais. O objetivo é construir uma base sólida para as 

análises que se seguirão.  

 

3.3.1 Descrição do dado 1 

 

Estes três ensaios foram publicados no último número de Imago referente ao ano de 

1916. O terceiro deles, embora o mais curto, provocou tantas repercussões quanto 

qualquer dos escritos não médicos de Freud, pois lançou uma luz inteiramente nova 

sobre os problemas da Psicologia do crime (Freud, 1916). 
 

O trecho que aparece na epígrafe acima foi escrito pelo editor das obras de Freud. 

Lendo-o é possível vislumbrar a importância inaugural do texto de Sigmund Freud que aqui 

tomamos como parte do corpus desta pesquisa. Trata-se de um texto publicado em 1916, 

terceiro ensaio de um conjunto de três que recebem o título de “Alguns tipos de caráter 

encontrados no trabalho psicanalítico”. Aqui, nos deteremos no texto que se chama 

“Criminosos por um sentimento de culpa”. Os três ensaios foram publicados no mesmo ano 

que Freud publicou, também, “Sobre a transitoriedade”.  

Para contextualizar, é interessante convocarmos à discussão as marcas deixadas pela 

primeira guerra mundial. Em 1915 (um ano antes da publicação do texto), as revistas de 
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Psicanálise sofriam com a guerra. Arrebatado pela máquina militar, Rank (psicanalista e 

amigo de Freud) é nomeado redator-chefe de um jornal de propaganda em Cracóvia. Essas 

funções entediantes parecem para Freud um mal negócio quase criminoso. Rank se alista na 

artilharia pesada a partir de julho de 1915, e vai para a Cracóvia, para desgosto de Freud. 

Sachs o substitui nas atividades da Associação vienense. Durante a guerra, Freud perde 

pessoas queridas e a Psicanálise sofre igualmente consequências desses acontecimentos (Gay, 

1989). 

Também podemos lembrar que esse texto se refere basicamente à clínica de Freud, ou 

seja, seus pacientes e seu cotidiano de atendimento. É nesse contexto e dessas experiências 

que Freud parte para escrever “criminosos em consequência de um sentimento de culpa”. São 

casos clínicos específicos que chamam sua atenção e o motivam na redação desse ensaio que 

aborda um tema novo em sua obra até então.  

É importante esclarecer, ainda, que trata-se de um texto no qual o leitor precisa 

retomar a teoria freudiana a respeito do complexo de Édipo. Freud escreve esse ensaio, sem se 

preocupar com a utilização de termos específicos da área psicanalítica, pressupondo um 

público que entenda minimamente os fundamentos de sua teoria. O complexo de Édipo é a 

noção principal do texto, sendo utilizada para fornecer explicações ao assunto em discussão, 

qual seja, os atos criminosos.  

 O texto pode ser caracterizado como uma tentativa de Freud, de compreensão do ato 

criminoso, diante do aparente impacto vivenciado por ele, devido aos relatos de seus 

pacientes. Em sua proposta, Freud pretende vincular o complexo de Édipo ao sentimento de 

culpa e, este último, à motivação de determinados crimes. Com esse ensaio, Freud também 

lança os dados para longas discussões que se darão a partir daí entre a Psicanálise e o âmbito 

jurídico, bem como as incansáveis teorias que intentam explicar o crime e o criminoso. Nessa 

esteira, não podemos deixar de incluir Jacques Lacan, que através da Psicanálise freudiana, 

também escreveu textos sobre as possíveis articulações entre a Psicanálise e a criminologia. 

 

Tabela 7- Descrição do dado 1 

Texto: Os criminosos por sentimento de culpa 

Autor: Sigmund Freud 

Ano de publicação: 1916 

Número de páginas: 3 

Seções do texto: Não se aplica  
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Contexto 

histórico 

Desde 1914, a difusão dos “bons sentimentos civilizados” tinha sido 

massiva. Até por isso, a primeira guerra mundial foi aterradora. Em 

carta ao estudioso holandês Frederik van Eeden, Freud escreve: “Os 

impulsos primitivos, selvagens e maus da humanidade não 

desapareceram em qualquer um de seus membros individuais” (Fine, 

1981). 

Momento da obra 

do autor 

Desde 1914, no artigo sobre o narcisismo, Freud estava trabalhando 

no problema da internalização dos objetos. Esse desenvolvimento 

resultou nas formulações acerca do superego, enquanto herdeiro do 

complexo de édipo. Traçando um paralelo com a cultura, esses 

estudos vão resultar nos escritos sociais de Freud, como “Totem e 

tabu”.  

Público-alvo 

Trata-se de um texto aparentemente escrito para um público de 

psicanalistas ou estudiosos minimamente familiarizados com a 

teoria psicanalítica. Infere-se isso apoiando-se na quantidade 

significativa de termos técnicos e referências clínicas no texto, sem 

explicações que adotem um vocabulário compreensível a leigos.  

Objetivo do texto 

No texto, Freud afirma que: “A consciência de culpa estava presente 

antes do delito, que não se originou dele, pelo contrário, foi o delito 

que procedeu da consciência de culpa.” Com isso, o autor pretende 

responder as seguintes questões como objetivo do texto: “De onde 

vem o obscuro sentimento de culpa anterior ao ato e se é provável 

que tal espécie de causa tenha maior participação nos crimes 

humanos”. 

Palavras e 

expressões 

recorrentes 

O texto em questão é composto por 671 palavras. As mais 

recorrentes são: culpa (15), consciência (6), castigo (3). É recorrente 

também o uso de expressões que se referem a um certo “aliviamento 

psíquico” (4), ao parricídio (2) e ao incesto (2).  

Conceitos 

convocados 
Complexo de édipo, sentimento de culpa e inibição. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

3.3.2 Descrição do dado 2 

 

 

O segundo dado é o texto “Introdução teórica às funções da Psicanálise em 

criminologia”, escrito por Jacques Lacan, para uma conferência que foi realizada em 29 de 

maio de 1950, denominada XIII Conferência dos psicanalistas de língua francesa. Trata-se do 

texto lacaniano de maior potência no campo da criminologia, tendo gerado uma grande 

variedade de trabalhos. Podemos compreender que foi um texto capaz de promover o diálogo 

entre a Psicanálise e o campo jurídico.  
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O texto foi escrito na França, no final da década de 40 e início da década de 50. Por 

isso, é importante lembrar que, até 1947, o país esteve sob o poder de um Governo Provisório. 

Nesse mesmo ano, a constituição, elaborada no ano anterior, entrou em vigor. Em 1950, na 

França, duas situações recebem ênfase: a) O desenvolvimento econômico do país acelerou de 

maneira exponencial; e b) O país começou a sofrer as pressões advindas de suas colônias, que 

iniciavam seus movimentos de independência, chegando em alguns casos a situações de 

guerra.  

 

Os problemas jurídicos agitam suficientemente a época e o pós guerra, para que se 

tenha o artigo de Lacan por um lado contextualizado, mas, por outro, também 

canônico. Face aos problemas sociais da atualidade, é pouco dizer que ele conserva 

muito de frescor: os hospitais‐ prisões, a penalização do doente mental, a 

modificação do código civil, a intervenção dos psicanalistas nas prisões, etc., todos 

esses problemas são abordados desde aquela data por Lacan como decorrentes do 

sintoma social. Isso demonstra a modernidade da proposição, a despeito de uma 

conceituação pós‐ freudiana datada. Antes de Michel Foucault, Lacan demonstra a 

que ponto o tratamento e a penalização do crime dependem da estrutura de poder 

estabelecido. No cruzamento da clínica e do político, o crime questiona uma 

realidade social que tem nessa época o papel que será destinado mais tarde ao Outro 

simbólico (COTTET, 2010). 

 

Nesse contexto é importante mencionar que, em 1945, ocorreu o julgamento de 

Nuremberg, acontecimento que marcou a comunidade mundial, ao formar um tribunal 

internacional com o objetivo de julgar os crimes cometidos durante a Segunda Guerra 

Mundial.  

Os julgamentos foram encerrados por volta de 1949, ou seja, um ano antes da redação 

deste texto, com várias sentenças de morte e prisões perpétuas. Em sua elaboração do texto 

em questão, Jacques Lacan chega a mencionar o julgamento de Nuremberg como uma das 

situações que o motivou a escrever e a analisar os crimes e criminosos.  

Passemos, agora, o nosso olhar para o contexto do texto propriamente. Segundo a 

periodização da obra lacaniana, proposta por Miller (1987), teríamos dois momentos distintos 

no ensino de Lacan. O primeiro tem como eixo o inconsciente estruturado como linguagem e 

o segundo confere ênfase ao real e ao gozo. O texto aqui tomado como corpus está inserido 

no primeiro período da teorização lacaniana. Os tópicos do texto estão, em grande parte, 

atravessados pela dialética entre crime e responsabilidade.  

Para Cottet (2010), o contexto do texto também envolve dois fatos importantes 

trazidos por Lacan, um relativo à Angelo Hesnard e o outro à Marcel Mauss, como segue:  

 

A publicação em 1950 de L’universmorbide de la faute de Angelo Hesnard, 

igualmente companheiro de Lacan em seus conflitos políticos com a SPP, reintroduz 
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o lugar da ética individual e da culpabilidade em sua tensão com a lei social. A 

morte de Marcel Mauss nesse mesmo ano de 1950 contribui para colocar em relevo 

a subordinação do ato criminoso à representação coletiva. Tal qual Lacan o diz no 

título do capítulo II, é questão da “realidade sociológica do crime e da lei e da 

relação da Psicanálise a seu fundamento dialético” (COTTET, 2010). 

 

 É importante destacar que esse não é um texto destinado para “leigos”. Jacques Lacan 

pensa em um público de psicanaistas franceses ao redigir, como informa no próprio texto. Ele 

recupera conceitos importantes da obra para tratar da questão do crime, como os conceitos de 

sujeito, de objeto, responsabilidade, supereu e estrutura. No entanto, nenhum desses conceitos 

são esclarecidos propriamente no texto, o que subentende-se que o leitor tenha tido acesso aos 

textos ou seminários lacanianos anteriores. 

Por fim, podemos dizer que trata-se de uma obra que tem intuito de investigar as 

relações da Psicanálise com a criminologia, no sentido de evidenciar as contribuições 

possíveis que as formulações psicanalíticas teriam a oferecer nas tentativas de compreensão 

das situações de crime e na dinâmica psíquica de funcionamento do criminoso. O autor 

recupera, no texto freudiano, as afirmações acerca da mesma temática e a partir da noção de 

culpa trabalhada por Freud, introduz a necessidade de se pensar em Psicanálise o conceito de 

responsabilidade.  

 

Tabela 8 - Descrição do dado 2  

Texto: Introdução teórica às funções da Psicanálise em criminologia  

Autor: Jacques Lacan 

Ano de publicação: 1950 

Número de páginas: 25 

Seções do texto: 1. Do movimento da verdade nas ciências do homem - 2. Da realidade 

sociológica do crime e da lei, e da relação da Psicanálise com seu fundamento dialético - 

3. Do crime que exprime o simbolismo do supereu como instância psicopatológica: se a 

Psicanálise irrealisa o crime, ela não desumaniza o criminoso - 4. Do crime em suas 

relações com a realidade do criminoso: se a Psicanálise fornece sua medida, ela indica seu 

móvel social fundamental - 5. Da inexistência dos “instintos criminosos”: a Psicanálise 

detém-se na objetivação do Isso e reivindica a autonomia de uma experiência 

irrefutavelmente subjetiva.  

a) Contexto histórico  Julgamento de Nuremberg.  

a. Momento da 

obra 

A década de 50 se caracteriza por uma virada na obra 

lacaniana, momento em que Lacan cessa o movimento 
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conhecido como “retorno à Freud” e inicia os seus primeiros 

passos em suas formulações mais singulares.  

c) Público-alvo 
Psicanalistas, já que o texto foi escrito para uma conferência 

dirigida aos analistas de língua francesa.  

d) Objetivo do 

texto 

Segundo Lacan (1950) o objetivo do texto é estabelecer 

limites legítimos, entre a Psicanálise e a criminologia, não 

para propagar a letra da doutrina psicanalítica, mas para 

repensá-la.  

e) Termos/expres-

sões 

recorrentes 

 Verdade, assentimento subjetivo, punição, castigo, pecado, 

estrutura, incesto, parricídio, psicopatologia. 

f) Conceitos 

convocados 

 Objeto, sujeito, castração, responsabilidade, simbolismo, 

supereu, édipo. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

3.3.3 Descrição do dado 3 

 

 

Como explicitado anteriormente, selecionei a tese de Maria José Gontijo Salum não só 

por atender aos pré-requisitos que estabeleci para a seleção de dados, mas, também, por 

considerar a autora como próxima dos estudos que já vinha desenvolvendo no período da 

graduação.  

A tese de Maria José Gontijo Salum, se intitula “A Psicanálise e o crime: causa e 

responsabilidade nos atos criminosos, agressões e violência na clínica psicanalítica 

contemporânea”. Essa tese foi defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Teoria 

Psicanalítica do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 

2009, orientada pela Profa. Dra. Tânia Coelho dos Santos.  

O texto defendido por Salum teve por objetivo compreender a criminalidade como um 

sintoma contemporâneo. Para isso a autora busca na teoria psicanalítica sustentação para sua 

hipótese de que o ato (violento) tem lugar privilegiado em uma sociedade com escassos 

referenciais orientadores. Nesta defesa a autora se utiliza nao apenas de Freud e de Lacan, 

mas também de Jacques Allain Miller e Serge Cottet. Como artificio também para sustentação 

da tese a autora se utiliza de um caso clínico, ao fim da tese, com o intuito de demonstrar 
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através da exemplificaçao o aumento da escolha pelo ato violento como saída para os 

conflitos psíquicos atuais.  

O texto faz referência à primeira década do século XXI. A década de 2000, 

contemplou o período marcado pelos conflitos militares entre os Estados Unidos e o Oriente 

Médio, a chamada Guerra ao Terrorismo, representados pela Guerra do Afeganistão e Guerra 

do Iraque e pelo apoio dos Estados Unidos a Israel na Segunda Guerra do Líbano e no conflito 

israelo-palestino. 

É interessante lembrar que, no Brasil, em 2006, ocorreu o maior ataque coordenado de 

criminosos dos últimos tempos. Policiais e bombeiros foram assassinados. A violência 

ganhou as ruas. Foram ataques e rebeliões espalhadas pelos estados de São Paulo, Paraná e 

Mato Grosso do Sul, atribuídos ao PCC, que deixaram mais de cem mortos. Em 2007, uma 

cena marcante ressoou em todos os brasileiros. O menino João Hélio foi arrastado de carro 

por ruas do Rio de Janeiro e morreu, cenas brutais de violência que tomaram conta de todos 

os noticiários. Em 2008, outro evento chamou a atenção do mundo e chocou o Brasil. O 

assassinato da menina Isabella Oliveira Nardoni em São Paulo, jogada da sacada pelo próprio 

pai e madrasta. Em 2009, outro episódio de agressão suscitou inúmeros debates no nosso país. 

A estudante de Turismo da Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) Geisy Arruda, 

de 20 anos, foi escoltada por policiais para sair do campus da universidade, em São Bernardo 

do Campo, após ser xingada e perseguida porque usava um vestido considerado curto demais 

por uma multidão de alunos da faculdade. Tratam-se de algumas cenas emblemáticas que 

transcorreram no período de produção da tese em questão. 

No que concerne ao contexto ao qual a escrita do texto se remete propriamente, 

destacam-se três momentos. O primeiro deles, que compreende principalmente o capítulo 2 da 

tese, trata do contexto freudiano, a tentativa da autora de convocar o texto de Freud sobre o 

crime para dar sustentação ao seu próprio texto. O segundo momento contempla 

principalmente o capítulo 3, que trata do texto lacaniano sobre a criminologia e a leitura que a 

autora faz do mesmo. Por fim, o terceiro momento abarca o capítulo 7 e a conclusão da tese, 

onde a autora pretende avançar na temática do crime e do criminoso, através das teorizações 

freudianas e lacanianas, intentando cumprir o objetivo da tese, traçando considerações acerca 

do crime e da violência na contemporaneidade, de modo a possibilitar um avanço teórico.   

Cabe ressaltar, também, que trata-se de uma tese produzida no âmbito de um programa 

de pós-graduação em teoria psicanalítica. O texto é escrito de forma a ser compreendido por 

leitores versados na temática e se utiliza de vocabulário próprio da área. Por esse motivo, 

convoca um volume bastante extenso de autores, teorias e conceitos necessários para o seu 
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pleno entendimento. De forma um pouco menos aprofundada, a autora trabalha com conceitos 

de Freud e também com conceitos de Lacan. Somado a essas referências, a autora também 

trabalha, principalmente nos capítulos finais, com autores pós-lacanianos, se sustentando 

principalmente em torno de dois teóricos fundamentais: Jacques-Allain Miller e Serge Cottet.  

A tese em questão está apoiada no seguinte objetivo: atualizar, teórica e clinicamente, 

a contribuição da Psicanálise à criminologia levando em conta o cenário da violência 

contemporânea no Brasil. Nesse sentido, a autora pretende formular a tese de que a 

delinquência possa ser uma nova forma de sintoma. Vejamos como isto aparece no resumo da 

tese e posteriormente na tabela onde consta a descriçao que faço do dado. 

 

Estudo dos atos de violência e agressividade encontrados na clínica com infratores. 

Problematizou-se o estatuto dessas ações, considerando a queda, na 

contemporaneidade, dos semblantes tradicionais que ordenavam o mundo: a lei para o 

direito e o complexo de Édipo, para a psicanálise. Partiu-se da hipótese de que o 

contexto social de nossa civilização pode acarretar mudanças para a configuração do 

ato de violência como ato criminoso. Foi realizada uma atualização teórica e clínica 

do texto lacaniano “Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia”, 

com o objetivo de atualizar a contribuição da psicanálise à criminologia, levando em 

conta o cenário da violência contemporânea no Brasil. Para isso, os conceitos 

lacanianos de passagem ao ato e acting-out foram trabalhados. O crime foi 

considerado na neurose e na psicose, mas o que se pretendeu destacar foi dimensão do 

ato criminoso na perspectiva da delinquência, concebendo-a como uma nova forma de 

sintoma. (Salum, 2009) 

 

Tabela 9 - Descrição do dado 3  

Texto: A Psicanálise e o crime: Causa e responsabilidade nos atos criminosos e violência 

na clinica psicanalítica contemporânea 

Autor: Maria José Gontijo Salum 

Ano de publicação: 2009 

Número de páginas: 173 
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Seções do texto: Introdução - 1. A violência no mundo: dos rituais de sacrifício ao direito 

de punir - 2. Freud e a violência: houve um crime - 3. Lacan e a responsabilidade - 4. 

Psicanálise, criminologia e o real da violência - 5. A criminologia psicanalítica - 6. A 

criminologia lacaniana - 7. Crime, responsabilidade e violência no mundo contemporâneo 

- Conclusão - Referências - Anexos. 

g) Contexto histórico 

 Eclosões de guerras no mundo oriental e vários episódios de 

extrema violência que repercutiram de forma significativa na 

mídia e na sociedade de forma geral. 

h) Momento da 

obra 

Cinco anos após a defesa da dissertação de mestrado, a 

autora escreve a tese de doutoramento, entre os anos de 2005 

e 2009, período que vai para França, realizar estudos com o 

intuito de implementar a tese. 

i) Público-alvo 

Psicanalistas, já que o texto foi escrito no âmbito de um 

Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica e se 

utiliza de vocabulário extremamente técnico e especializado.  

j) Objetivo do 

texto 

Atualizar a contribuição da Psicanálise à criminologia, 

levando em conta o cenário da violência no Brasil. 

k) Termos/expres-

sões ecorrentes 

 Verdade, assentimento subjetivo, punição, castigo, pecado, 

incesto, parricídio, sintoma. 

d. Conceitos 

convocados 

 Objeto, sujeito, castração, responsabilidade, simbolismo, 

supereu, édipo, passagem ao ato, real, gozo, sintoma. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

3.4 Forma de análise dos dados 

 

Após a descrição dos dados, tentaremos precisar a forma pela qual efetuaremos a 

análise dos mesmos. Para esta pesquisa, construímos uma metodologia que pudesse verificar 

nossa hipótese de trabalho e atingir os objetivos expostos no início deste texto.  

Buscamos categorias analíticas que pudessem apreender, em alguma medida, os 

seguintes aspectos em relação ao sujeito que escreve: 
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a) Relação com o já-dito
4
; 

b) Relação com o escrito; 

 

Compreendemos esses aspectos como relevantes na análise de dados, pois eles podem 

apontar para os posicionamentos subjetivos adotados pelo autor e pelo leitor que podem 

propiciar (ou não) a transmissão e apropriação de um saber por meio da escrita.  

Isso significa que estamos apostando que há marcas na escrita que podem indicar uma 

maior transmissibilidade do saber veiculado no texto ou ao contrário, marcas que podem 

contribuir para uma menor transmissibilidade desse saber. Essas marcas estão em relação com 

características da escrita que consideramos importantes e possíveis de se expressarem no 

texto. São elas: a relação do que o autor escreve com o que já foi dito sobre aquele 

determinado assunto anteriormente e a relação do autor com seu próprio texto.  

 As categorias analíticas possuem vinculo estreito com o panorama teórico que 

expusemos nos dois capítulos anteriores e, obviamente, com a nossa hipótese de pesquisa, que 

passa por entender que alguém, ao escrever, pode adotar o posicionamento de um “autor 

castrado” e por isso facilitar sua transmissão àqueles que irão ler o seu texto ou um “autor 

fálico” que dificultaria o processo de transmissão daquilo que escreve.  

Ou seja, a hipótese que aqui queremos sustentar é a de que não há transmissão fora da 

escrita e da leitura criativa e singular, ou psicanaliticamente, fora do estilo. Ou, ainda, não há 

saber que possa ser transmitido ou apropriado sem o mínimo de esforço do autor/leitor em  

encontrar sua singularidade e “transgredir”, romper com os discursos precedentes, como diz 

Foucault, introduzindo algo de “próprio” em um determinado campo discursivo.  

Ou seja, aposta-se aqui que o autor transmite um saber quando pode se aproximar de 

um posicionamento subjetivo na escrita capaz de não precisar escamotear a sua própria falta, a 

sua castração. Nesse ponto, seria preciso ser capaz de “fazer aí com seu sintoma” (Lacan, 

1975-76), inventar e responsabilizar-se, pois são exatamente as marcas de singularidades 

deixadas pelo autor ao escrever que oferecem ao seu leitor, no momento da escrita, 

possibilidades de transmissão. 

 

 

 
 

                                                 
4
 Trata-se de um conceito da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 1997) que não nos remete necessariamente ao 

que foi dito ou falado (oralidade) e sim ao discurso como produção social que precede, no nosso caso, o autor.  
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 O objetivo deste capítulo é apresentar a análise dos dados que realizamos. Os três 

conjuntos de dados foram analisados com a ajuda das duas categorias analíticas, já 

explicitadas no capítulo anterior. Começaremos com as modalidades linguísticas com o 

intuito de desvelar as marcas na escrita que indiciam a presença da implicação e do desejo do 

autor em seu texto, característica que propicia o estabelecimento da transferência entre autor e 

leitor. Depois vamos trabalhar com as fixações ou deslocamentos teóricos empreendidos pelos 

autores com vistas a elucidar a possibilidade de separação-alienação dos mesmos, a 

capacidade de dezescrita, de inclusão do sexual, do inconsciente e da castração, o que cria 

espaços, na escrita, para vinculação dos leitores da geração precedente.  

 Para tanto, dividimos este capítulo em duas partes, uma para cada categoria analítica. 

Cada uma das partes se subdividem em cinco pontos. São eles: a) Breve descrição da 

categoria em questão; b) Análise do conjunto de dados 1; c) Análise do conjunto de dados 2; 

d) Análise do conjunto de dados 3; e e) Considerações gerais sobre a análise de dados por 

meio da categoria em questão. 

 Dado este panorama da forma como organizamos este capítulo, passemos às análises 

propriamente ditas. 

 

4.1 Categoria de análise 1: Modalizações Linguísticas 

 

Charles Bally foi o criador da estilística. Para ele, a análise de um texto poderia se dar 

em um nível mais aparente, ou seja, no enunciado e também em um nível nem sempre 

imediatamente verificável, ou seja, na enunciação. Por esse motivo, propunha uma divisão da 

língua em três níveis, a saber: linguístico, lógico e psicológico. Os dois primeiros fariam parte 

do que ele chamou dictus e, o último, do que denominou-se modus. Neste trabalho iremos nos 

deter mais especificamente ao modus, ou seja, ao aspecto psicológico da língua.  

Oliveira (2013) faz um panorama acerca dos estudos que abordam a modalidade 

linguística para entender quais as áreas que se relacionam com esse conceito.  

 

a) à logica-argumentativa (da tradição de Aristóteles); b) à Semântica (que envolve a 

analise textual, fixando-se no plano do enunciado e da categorização linguística); c) 

à pragmática, que busca atrelar as ocorrências de marcas modais às situações de 

enunciação dos quais os textos são produtos, bem como aos efeitos de sentido 

articulados por eles (Oliveira, 2013, p. 77). 
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Nesse sentido, para Oliveira (2013) haveria dois níveis a serem observados: a) a 

modalidade linguística, que representa as escolhas, conscientes, por parte de quem escreve 

dos elementos do texto (dictus); e b) a modalidade linguística que depreende a posição 

subjetiva de quem escreve, ou ainda, como marca que contempla os aspectos inconscientes do 

autor no texto (modus). 

Por meio desse aspecto psicológico da língua, o modus, Bally (1965) pensava poder 

demonstrar o quanto o autor está implicado com o seu escrito. Nesse sentido, a categoria do 

modus estaria mais vinculada à enunciação do que ao conteúdo do texto.  

A aposta dos semanticistas que se voltaram a esse tipo de análise linguística, esclarece 

Riolfi, em seu relatório científico referente ao estágio de Pós-doutorado na Universidade Paris 

8, é que seria possível “depreender as mudanças das posições subjetivas (nível profundo) por 

parte de quem escreve da manifestação de sua subjetividade em manuscritos (nível 

superficial)” (RIOLFI, 2010).  

É importante ressaltar que, em seu relatório de pós-doutorado, Riolfi (2010) afirma 

que a modalidade linguística deixa transparecer a implicação daquele que escreve, mesmo que 

seja desconhecida por ele, neste caso, a modalização inconsciente do texto.  

Como desejamos, nessa pesquisa, tangenciar o grau de vinculação do autor com o seu 

texto, a categoria das “modalidades linguísticas” também foi selecionada como categoria de 

análise de dados. 

 Para a grande classe semântica da modalidade linguística, foram propostas quatro sub-

categorias. Essa divisão foi elaborada por Pottier (1992) e pretende precisar os tipos de 

modalidades linguísticas existentes. As quatro subdivisões são: 

 

● Modalidade existencial ou alética: Expressa proposições que constatam o estado ou a 

existência de algo. Exemplos: “A água ferve a 100º C” ou “Ele fuma”. 

● Modalidade epistêmica: Relaciona-se com a cognição ou com a percepção de quem 

produz o enunciado. Nesta modalidade, o autor percebe e conclui. Exemplos: “Pelo 

jeito das nuvens, deve chover hoje” ou “Penso que não houve alterações no 

diagnóstico”.  

● Modalidade factual (deôntica): Orientada por verbos que tratam da obrigatoriedade de 

ações. Nesta modalidade, o autor julga o que deve ser feito. Exemplos: “Devemos 

fechar as janelas, vai chover” ou “Deve-se beber água diariamente”.   
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● Modalidade axiológica: Trata-se da valoração daquilo que é expresso. Nesta 

modalidade, o autor expressa sua avaliação. Exemplos: “Isso bem vale uma 

recompensa” ou “Você pode bem fazer isso!” 

 

Postos estes esclarecimentos, passemos à análise dos dados por meio da segunda 

categoria de análise, as modalidades linguísticas. Utilizaremos as modalidades como uma 

categoria para a análise, como dissemos, pela possibilidade de depreender, através dela, a 

explicitação do nível de implicação do autor com seu escrito.  

Essa escolha tem o intuito de verificar a implicação ou vinculação de cada autor com 

seu texto, apostando que a maior vinculação seria indício de uma maior possibilidade de 

responsabilização pelo seu dizer e com isso de transmissão do saber através daquele 

determinado texto.  

4.1.1 Análise do conjunto de dados 1: Criminosos por sentimento de culpa (Freud, 1916) 

 

Para esta análise, tomaremos todos os trechos do texto de Freud (1916) que 

contemplam a palavra “crime” e suas sinonímias. São dez trechos no total, utilizados para 

compor um quadro analítico apresentado no Anexo 4
5
. 

A partir da leitura e das categorizações apresentadas foi possível obter uma 

representação gráfica (gráfico 1) para dar a ver como as modalidades linguísticas estão 

presentes no texto do dado 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Acerca das cores utilizadas nas marcações dos trechos, esclarecemos que: a) o amarelo está destacando a 

palavra crime e seus sinônimos; b) o verde está dando ênfase ao verbo ligado ao núcleo temático (em amarelo) e 

c) a cor azul está chamando a atenção para as palavras ou expressões que comumente acompanham o núcleo 

temático (em amarelo). Essas cores permanecerão as mesmas em todos os quadros apresentados para análise 

nessa categoria. 
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Gráfico 1: A presença das modalidades linguísticas no dado 1 
 

Fonte: Elaboração da Autora (2014) 

 

Por meio da análise exposta no gráfico precedente, foi possível perceber que Sigmund 

Freud é um autor que se utiliza de três dos quatro tipos de modalidades linguísticas aqui 

trabalhadas. Não aparece no texto analisado a modalidade alética. Há uma predominância no 

uso da modalidade axiológica. As modalidades epistêmicas e deônticas aparecem sem tanta 

expressão. A análise detalhada de todo o dado está exposta na tabela no anexo 4. Vejamos 

aqui apenas um exemplo de cada uma das modalidades utilizadas pelo autor.  

 

Tabela 10– Recorte do conjunto de dados 1 

Pag. Trecho Considerações  Modalidade 

375 

Este sofria de um opressivo 

sentimento de culpa, cuja 

origem não conhecia, e, após 

praticar uma ação má, essa 

opressão se atenuava. Seu 

sentimento de culpa estava 

pelo menos ligado a algo. 

Esclarecer o 

desconhecimento da origem 

do fenômeno estudado e os 

efeitos  dada a sua 

ocorrência, adjetivando o 

fenômeno estudado como 

algo mal (“açao mà”). 

Axiológica 

375 Por mais paradoxal que isso Expressar seu conhecimento Deôntica 
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possa parecer, devo sustentar 

que o sentimento de culpa se 

encontrava presente antes da 

açao má, não tendo surgido a 

partir dela, mas, inversamente 

- a iniquidade decorreu do 

sentimento de culpa. 

da aparente contradição do 

resultado de sua observação. 

 

Constatação do antecedente 

do fenômeno estudado. 

376 

Um exame da primeira 

questão mantinha a promessa 

de nos trazer informações 

sobre a fonte do sentimento 

de culpa da humanidade em 

geral. O resultado invariável 

do trabalho analítico era 

demonstrar que esse obscuro 

sentimento de culpa provinha 

do complexo de Édipo e 

constituía uma reação às duas 

grandes intenções criminosas 

de matar o pai e de ter 

relações sexuais com a mãe. 

Em comparação com esses 

dois, os crimes perpetrados 

com o propósito de fixar o 

sentimento de culpa em 

alguma coisa vinham como 

alívio para os sofredores. 

Informar o que o autor 

pretendia com a primeira 

questão formulada. 

 

Relacionar o trabalho de 

analise e a sua hipótese 

sobre a origem do fenômeno 

estudado, afirmando que a 

clinica ilustra a fonte do 

sentimento de culpa. 

Epistêmica 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

No primeiro trecho do quadro antecedente percebemos, por exemplo, que o autor está 

preocupado com o leitor, implicado com o que está escrevendo de maneira que nao se volta 

para ele mesmo. Ele inclui o outro, inclui o leitor. Esse movimento cria um espaço por meio 

do qual este leitor pode se vincular, estabelecer transferência, sustentar seu desejo e apartir dai 

também se autorizar a escrever algo de si em seus próprios textos.  
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Ao recordarmos da conceituação das modalidades trabalhadas no início deste tópico, 

vamos recuperar que a modalidade axiológica, predominante no texto freudiano, é aquela que 

indica a maior implicação do autor com seu texto. Isso porque a modalidade axiológica não 

apenas afirma algo que existe, avalia ou faz recomendações. Essa modalidade está marcada 

pelas proposições, por formulações, por aquilo que no texto o autor estaria indicando de mais 

próprio.  

Através da utilização da modalidade axiológica é possível notar de forma mais 

evidente a posição subjetiva do autor, os pontos onde ele se coloca. Vejamos alguns exemplos 

que podem nos mostrar um pouco desta dinâmica. 

 

Tabela 11 – Recorte do conjunto de dados 1 – modalidade axiológica  

Página Trecho Função 
Modalidade 

Linguística 

375 

Ao me terem falado sobre sua 

juventude, mormente antes da 

puberdade, pessoas que, mais tarde, 

frequentemente se tornaram muito 

respeitáveis, me informaram sobre 

ações proibidas que praticaram 

naquele período - tais como furtos, 

fraudes e até mesmo incêndio 

voluntário. 

Fazer relação entre a 

ocorrência do fenômeno 

estudado (crime) e a 

forma como tomou 

conhecimento dos 

mesmos, transparecendo 

sua percepção acerca das 

pessoas envolvidas 

(“muito respeitáveis”). 

Axiológica 

375 

Mas eventualmente fui levado a 

proceder a um estudo mais 

completo de tais incidentes por 

alguns casos gritantes e mais 

acessíveis, nos quais as más ações 

eram cometidas enquanto os 

pacientes se encontravam sob meus 

cuidados, e já não eram tâo jovens. 

Fazer relação entre a 

ocorrência do fenômeno 

estudado (crime) e a 

ocasião/momento que 

ocorreram, expressando 

sua valoração dos casos 

(“gritantes e mais 

acessíveis”). 

Axiológica 
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375 

O trabalho analítico trouxe então a 

surpreendente descoberta de que 

tais ações eram praticadas 

principalmente por serem proibidas 

e por sua execução acarretar, para 

seu autor, um alívio mental. 

Relacionar o fenômeno 

estudado (crime) com 

seus motivos e seus 

efeitos, transparecendo 

sua opinião sobre a 

descoberta realizada 

(“surpreendente”). 

Axiológica 

375 

Este sofria de um opressivo 

sentimento de culpa, cuja origem 

não conhecia, e, após praticar uma 

ação má, essa opressão se 

atenuava. Seu sentimento de culpa 

estava pelo menos ligado a algo. 

Esclarecer o 

desconhecimento da 

origem do fenômeno 

estudado e os efeitos  

dada a sua ocorrência, 

adjetivando o fenômeno 

estudado como algo mal 

(“ação má”). 

Axiológica 

375 

O trabalho cientifico, porém, não 

se satisfaz com o estabelecimento 

de um fato curioso. Existem ainda 

duas outras perguntas a responder: 

qual a origem desse obscuro 

sentimento de culpa antes da ação; 

é provável que essa espécie de 

causação desempenhe um papel 

considerável no crime humano? 

Formular as duas 

questões que servirão de 

guia para a escrita do 

texto, declarando sua 

opinião acerca das 

condições para o trabalho 

científico. 

Axiológica 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

 É possível notar que o autor está preocupado em atingir outros leitores, em se explicar, 

elucidar seus pensamentos e suas hipóteses. Essa preocupação que é generosa propicía um 

espaço de envolvimento entre o autor e o leitor o que pode facilitar o percurso de transmissão 

de um saber pela escrita. 

 Como podemos ver nos exemplos do quadro antecedente, a modalidade axiológica 

permite-nos uma forma de visualizar na materialidade do texto a singularidade do autor. 

Seguindo este raciocínio, vamos perceber que Freud é um autor bastante propositivo e 

inovador o que aparece significativamente neste conjunto de dados analisado.  
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4.1.2 Análise do conjunto de dados 2: Introdução teórica das funções da Psicanálise em 

criminologia (Lacan, 1950) 

 

Para a análise deste dado, contemplamos o texto de Jacques Lacan na íntegra (assim 

como fizemos com o de Freud anteriormente) e destacamos todas as frases que continham a 

palavra crime (s). O resultado dessa análise encontra-se no anexo 5, cuja leitura, por sua vez, 

gerou o gráfico 2 que segue: 

 

Gráfico 2: A presença das modalidades linguísticas no dado 2 

 

Fonte: Elaboração da Autora (2014) 
 

Com os resultados obtidos, que podem ser visualizados a partir do gráfico acima 

podemos afirmar que Jacques Lacan, diferentemente de Sigmund Freud, se utiliza das quatro 

modalidades linguísticas com as quais estamos trabalhando. É possível perceber uma 

predominância no uso da modalidade axiológica, exatamente como aconteceu nos resultados 

da análise do texto freudiano. 

A utilização das modalidades aléticas e epistêmicas foi pouco significativa e da 

modalidade deôntica é estatisticamente insignificante. O autor só se utiliza desta modalidade 

uma única vez e vale a pena verificarmos o contexto em que isso é feito. Vejamos. 
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Quadro 1 – Conjunto de dados 2 

Pag. Trecho Função  Modalidade 

132 

Caberá então estendê-la (a autopunição) a todos 

os criminosos, na medida em que, segundo a 

fórmula pela qual se exprime o humor glacial 

do legislador, como ninguém pode alegar 

desconhecer a lei, qualquer um pode prever sua 

incidência e deve, portanto, ser tido como 

procurando seu castigo? 

Esse comentário irônico deve, ao nos obrigar a 

definir o que a Psicanálise reconhece como 

crimes ou delitos provenientes do supereu, 

permitir-nos formular uma crítica do alcance 

dessa noção em antropologia. 

Expressa 

um dever ou 

obrigação 

em relação 

a definição 

de crime 

para a 

Psicanálise 

Deôntica 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Percebemos que o autor usa a modalidade deôntica para a defesa de um 

posicionamento ético. E não para fazer qualquer tipo de recomendação ou sugestão que deva 

ser seguida para o leitor. Ou seja, apesar de se tratar da modalidade deôntica, ela não entra 

neste caso com a função de imprimir um tom de “obrigatoriedade” no texto. 

A soma do número de vezes que Jacques Lacan se utiliza das modalidades aléticas, 

epistêmicas e deônticas não alcança o total de vezes que o autor se utiliza da modalidade 

axiológica, de forma que fica bastante evidente o quanto a modalidade axiológica prevalece 

neste dado analisado. 

Assim como elucidamos no dado anterior, ou seja, no texto de Sigmund Freud, a 

modalidade axiológica nos convoca a pensar na singularidade do autor inscrita no texto, uma 

vez que é utilizada para expressões que necessariamente envolvem formulações de quem está 

escrevendo o texto.  

4.1.3 Análise do conjunto de dados 3: Psicanálise e o crime (Salum, 2009) 

 

Para análise desse texto, efetuaremos um recorte na tese em questão. Levaremos em 

consideração apenas a introdução e a conclusão do trabalho. Nesses dois “capítulos”, 
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analisaremos todos os trechos em que encontrarmos o termo “crime”. A análise está 

sistematizada no Anexo 6, que, por sua vez, originou o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3: A presença das modalidades linguísticas no dado 3 

 
Fonte: Elaboração da Autora (2014) 

 

 

Percebemos que Maria José Gontijo Salum não faz uso das quatro modalidades 

linguísticas com as quais trabalhamos nesta análise. No dado em questão, percebeu-se a 

presença de apenas três das modalidades: epistêmica, deôntica e alética, sendo que a 

predominância absoluta é desta última.   

A presença das modalidades epistêmicas e deônticas é quase insignificante quando 

comparada à quantidade de vezes que a escritora se utiliza da modalidade alética. Para 

entendermos melhor o que isso significa podemos recuperar a conceituação da modalidade 

alética. 

A modalidade alética indica um nível quase nulo de implicação do autor em seu texto, 

já que ela é usada apenas para confirmar ou afirmar algo que já está dito. Por meio da 

modalidade alética, o autor pode constatar a existência de algo sem se colocar, sem expressar 

sua opinião. Trata-se da modalidade de maior neutralidade entre as quatro, ou seja, a 

modalidade que menos transparece a singularidade de quem está escrevendo. 
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Isso nos faz notar que as modalizações que prevalecem no texto de Maria José Gontijo 

Salum são opostas às modalizações que são privilegiadas por Sigmund Freud e Jacques Lacan 

em seus textos. Isso se deve, como vimos, ao fato dos dois primeiros autores serem bastante 

propositivos, inovadores e se colocarem constantemente em seus textos, enquanto que a 

última escritora foca em afirmar os discursos já formulados, já legitimados por Freud, Lacan 

ou um de seus leitores. 

Podemos imaginar que Salum, por ter escrito uma tese de doutorado, estava imersa em 

uma série de exigências acadêmicas e institucionais que pode ter cerceado o seu modo de 

escrever e a análise das modalidades linguísticas acabou revelando esta questão. De qualquer 

maneira a presença bastante significativa da modalidade alética no texto de Salum nos ajuda a 

entender o motivo pelo qual a vinculação do leitor com o texto da autora parece ser 

dificultada. Enquanto leitora de Salum percebo que este afastamento pode ser causado pelo 

modo de escrever que gera um afastamento em relação ao leitor. Vejamos no gráfico abaixo 

como Salum se utiliza muito mais da modalidade alética quando comparada aos dois outros 

autores com os quais trabalhamos nesta pesquisa. 

 

Gráfico – Comparação da presença da modalidade alética nos três conjuntos de dados 

analisados 
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No entanto, não podemos esquecer que no caso do conjunto de dados analisados, 

extraídos da tese de Salum, não encontramos uma pergunta de pesquisa clara e orientadora da 

investigação, como podemos perceber nos trechos extraídos da tese que analisamos. A 

pergunta de pesquisa pode ser apenas inferida pelo caminho percorrido pela autora na tese, 

que faz um apanhado histórico da questão da criminalidade chegando a tentativa de localizar 

este fenômeno na contemporaneidade e compreendê-lo como um sintoma da atual sociedade. 

 Não encontramos também uma metodologia delineada de pesquisa, no entanto, 

também podemos inferir que a autora pretendeu realizar um estudo que objetivasse elucidar o 

estado da arte das pesquisas sobre criminalidade e posteriormente exemplificar sua tese com 

um caso atendido por ela em sua clinica.  

 Notamos também que no capítulo de conclusões nao foi possível destacar qualquer 

avanço no campo estudado ja que os resultados apontam para teses ja defendidas. Também 

temos que lembrar que a tese em si trata de um ponto de vista (o crime como sintoma 

contemporâneo) muito trabalhado em textos anteriores por outros autores, não contemplando 

assim o critério de originalidade exigido em uma tese de doutoramento. A tese de que a 

violência é um sintoma da contemporaneidade pode ser lida, por exemplo, no texto de Jacques 

Allain Miller intitulado Pièces Detachées (2005) e também no texto de Serge Cottet intitulado 

Criminologie Lacanienne (2008).  

Percebemos, então, que as modalidades linguísticas acabaram destacando que não só a 

autora não pôde transparecer no texto uma proposta singular, inovadora e que possibilitasse 

um avanço, como, também, não parece ter contemplado pontos básicos de cunho acadêmico e 

institucional em sua tese de doutoramento.  

 

4.1.4 Considerações gerais a respeito dos resultados desta categoria analítica 

 

Para discutirmos os resultados encontrados nesta pesquisa, é essencial retomarmos o 

estatuto de cada um dos conjuntos de dados que analisamos. Refletimos, no início desta 

dissertação, juntamente com Foucault (1970), que há uma diferença importante entre o autor 

fundador de discursividade e o autor que não faz essa “incisão” em um campo discursivo 

teórico determinado. É importante recuperarmos essas colocações para entender que os 

resultados que encontramos não estão fora desse enquadre.  

No nosso caso, tomamos textos de Sigmund Freud, autor considerado fundador de 

discursividade, textos de Jacques Lacan, que é também considerado fundador de 

discursividade e, por fim, textos de Maria José Gontijo Salum, psicanalista que não pode ser 
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considerada fundadora de discursividade. Por esse motivo, não podemos tratar todos os 

resultados como frutos de autores que compartilham do mesmo estatuto. 

 Existe, ainda, outra diferenciação importante que precisamos fazer ao olhar os 

resultados de nossas analises, qual seja, o estatuto do próprio texto. No caso de Sigmund 

Freud e de Jacques Lacan, estamos trabalhando com textos do tipo ensaios e, no caso de 

Maria José Gontijo Salum, o texto se configura como uma tese de doutoramento. Esses dois 

tipos de textos implicam em duas propostas diferentes, em apelos diferentes ao leitor e 

possuem também objetivos diferentes. Isso não pode ser ignorado em nossa discussão. 

Para entendermos um pouco mais sobre o que significa escrever um ensaio e o que 

significa escrever uma tese de doutorado, podemos detalhar um pouco mais as características 

de cada tipo de texto.  

No caso do ensaio, segundo Adorno, haveria de “ser interpretado como um protesto 

contra as quatro regras estabelecidas pelo Discours de la méthode de Descartes” (ADORNO, 

2003, p. 31). Adorno (2003) dá maior ênfase à quarta normativa de Descartes, a saber, aquela 

que estabelece a possibilidade de se realizar uma revisão bibliográfica tão profunda que nada 

seria esquecido, ou seja, a investigação poderia ser completa, englobando todos os aspectos de 

um determinado tema.  

Adorno (2003), se coloca enfaticamente contra essa proposição cartesiana afirmando 

que “a revisão geral só seria possível se fosse estabelecido de antemão que o objeto a ser 

examinado é capaz de se entregar sem reservas ao exame dos conceitos, sem deixar nenhum 

resto que não possa ser antecipado a partir desses conceitos” (ADORNO, 2003, p. 34). 

No ensaio, a singularidade (que tanto discutimos no percurso desta dissertação), ganha 

um grande enfoque. Para Adorno (2003), ao estudar esse tipo de texto, a singularidade seria 

uma “qualidade ensaística”. Para ele, “a pretensão da singularidade à verdade deve, antes, ser 

tomada literalmente, até que sua inverdade torne-se evidente” (ADORNO, 2003, p. 39).  

Podemos compreender, então, com Adorno (2003), que, no ensaio, temos uma 

radicalização da importância ou do papel da singularidade no texto. Isso significa dizer que o 

autor de um ensaio precisa fazer uma “solução de compromisso” entre a teoria e seus 

conceitos, ao mesmo tempo em que intenta avançar colocando aspectos singulares na escrita. 

Ou seja, é preciso considerar importante o discurso teórico precedente tanto quanto as 

possibilidades de singularização do autor. 

A tese de doutoramento prevê uma grande importância para a “originalidade”. Como 

afirma Eco (2008), a “tese de doutoramento constitui um trabalho original de investigação, 

com o qual o candidato deve demonstrar ser um estudioso capaz de fazer progredir a 
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disciplina a que se dedica (p. 28)”. 

É importante ressaltar que há uma diferença essencial entre a proposta de 

originalidade de uma tese e de singularidade no ensaio. No caso da tese, o que se exige, na 

instituiçao onde a autora está, inserida é um avanço teórico, algo que se apresente como novo 

para um determinado campo científico. No caso do ensaio, como refletido por Adorno (2003), 

temos a singularidade na proposta dos conceitos mas, também, na escrita do autor. Há, ainda, 

por trás dessa singularidade, um cenário de certeza de que o campo teórico não será completo, 

de maneira que o autor do ensaio escreve sabendo que há domínios onde os conceitos não 

conseguirão, de saída, alcançar. A tese, nesse sentido, demanda conclusões que serão 

incorporadas como um acréscimo para a comunidade científica, enquanto que o ensaio não 

tem por fim concluir, ele pode, inclusive, encerrar com um número maior de questionamentos 

do que aquele que deu início ao texto. 

Partindo desse entendimento do que Freud e Lacan estariam se propondo ao escrever 

um ensaio e, Salum, escrever uma tese de doutoramento, não podemos deixar de considerar 

todas as conclusões que chegamos até aqui dentro de suas respectivas particularidades. Dito 

isso podemos seguir para as considerações gerais acerca da análise dos dados.  

Para realizarmos uma análise comparativa entre os resultados dos três dados 

verificados, elaboramos um gráfico que demonstra a presença das modalidades linguísticas no 

texto de Sigmund Freud (dado 1), Jacques Lacan (dado 2) e Maria José Gontijo Salum (dado 

3). O gráfico pode ser visualizado abaixo:  

 

Gráfico 4: Análise comparativa entre todos os dados a partir da categoria das modalidades 

linguísticas 

 

Legenda: Dado 1 – Texto de Sigmund Freud, Dado 2 – Texto de Jacques lacan e Dado 3 – Texto de Maria José 

Gontijo Salum 

Fonte: Elaboração da Autora (2014) 
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 Na tabela comparativa que podemos observar acima, fica clara a diferença entre o uso 

das modalidades linguísticas entre os autores. Destaca-se a diferença que parece mais 

significativa, qual seja, aquela que notamos entre os dois primeiros dados analisados e o 

terceiro. Percebemos que existe uma prevalência da modalidade axiológica bastante acentuada 

no texto de Sigmund Freud e Jacques Lacan enquanto que no texto de Maria José Gontijo 

Salum a modalidade axiológica é totalmente inexistente. 

 Em relação à modalidade alética, no primeiro dado, ela é inexistente e no segundo é 

pouco expressiva. No entanto, no terceiro dado, é prevalente, chegando a aparecer em 80% 

das vezes onde a palavra “crime” ocorre no texto. Trata-se, também, de um resultado bastante 

importante para refletirmos. Temos então que, enquanto Sigmund Freud e Jacques Lacan 

utilizam maioritariamente a modalidade axiológica nos textos que tomamos aqui como dados, 

Maria José Gontijo Salum privilegia a modalidade alética.  

 Percebemos, assim, a partir das modalidades linguísticas, que ao menos duas leituras 

diferentes do mesmo texto foi possível. A leitura lacaniana que se vinculou a proposta 

freudiana ao mesmo tempo que pôde propor novas abordagens aos fenômenos estudados por 

Freud. Maria José Gontijo Salum fez outra leitura do mesmo texto freudiano com as 

interferências tanto da interpretação feita por Jacques-Allain Miller quanto da interpretação de 

Serge Cottet. 

 No texto de Freud também observou-se que grande parte dos seus avanços estão 

presentes nas formulações feitas através da modalidade axiológica, ou seja, aquela a partir da 

qual o autor pode propor, fomular e “colocar de si” no texto. Para entendermos melhor, basta 

lembrarmos que Freud estava escrevendo um texto teórico com base na sua prática clínica e 

portanto, através da sua observação e percepção, a partir das quais foi possível escrever e 

fundar uma nova teoria acerca do psiquismo humano. 

 Nota-se que o núcleo temático, que é representado pela palavra “crime”, é 

acompanhado pelas mesmas palavras e/ou expressões postuladas por Freud, tanto no texto de 

Lacan quanto no texto de Salum. Por meio desta constatação, é possível pensar que algo 

acerca da visão da Psicanálise sobre o crime foi formulado por Sigmund Freud e permaneceu 

fixo nos textos de Jacques Lacan e Maria José Gontijo Salum sem muitas alterações. 

 Apesar destes pontos de fixações, que caracterizam um “texto de psicanálise sobre o 

crime”, é interessante notar que a apropriação feita por Lacan permite espaços para expressar 

sua posição enquanto autor e enquanto leitor de Freud, o que nos deixa concluir que a 

modalidade axiológica como expressão de alto grau de implicação do autor com o texto e, por 

conseguinte, como indício de transmissão de um saber por meio da escrita é consistente. 
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 Ao mesmo tempo que a apropriação feita por Salum se dá por uma via mais próxima 

das repetições e de um “colamento” ao discurso freudiano e lacaniano (permeado, como 

vimos, pelas leituras de Cotet e Miller) o que se expressa no uso prevalente da modalidade 

alética, que nos indica pouca implicação do autor com o seu texto e por fim poucas 

possibilidades e espaços para inovações e transmissão do saber pela escrita. 

 É interessante notar que nas verificações que fizemos de outros trabalhos da mesma 

autora foi possível perceber o mesmo modo de utilização das modalidades linguísticas, nos 

fazendo inferir que se trata de uma tendência da mesma em seu modo de escrita. É plausível 

também levantar como uma hipótese possível as orientações dadas pela instituição de ensino 

para a redação da tese, já que sabemos ser bastante usual que as normas para elaboração de 

teses e dissertações contemplem sugestões ao autor como; “manter a neutralidade”, “não se 

utilizar de posicionamentos subjetivos”, “ser puramente científico”, entre outros. 

 Essas considerações podem nos auxiliar a compreender dois modos de escrita e, 

consequentemente, dois modos distintos de apreensão de um saber através do texto. Um que 

promove a possibilidade de transmissão do saber em questão (vinculação do autor ao seu 

texto expressada pela modalidade axiológica) e outro que não facilita esse mesmo percurso de 

transmissão (“neutralidade” do escritor em relação ao seu texto expressa pela modalidade 

alética).  

 

4.2  Categoria de análise 1: Os deslocamentos ou fixações teórico-conceituais em 

relação ao já-dito. 

 

Com esta categoria, pretende-se observar a relação do autor/leitor com o já dito, ou 

seja, com o discurso precedente. Neste sentido, o objetivo é verificar se o autor/leitor 

empreendeu deslocamentos teórico-conceituais em relação aos escritores que os antecederam 

ou se permaneceu fixado em propostas anteriores.  

Nesta categoria, temos duas possibilidades: 1) O texto que apresenta uma primazia da 

singularidade, ou seja, que contempla inovações teórico-conceituais e algum nível de
6
 

rompimento ou questionamento do discurso precedente e 2) O texto que apresenta uma 

primazia da reprodução, ou seja, contempla, majoritariamente, uma retomada mimética dos 

conceitos trabalhados por autores precedentes e não empreende nenhum tipo de 

deslocamento, atualização ou criação no campo teórico-conceitual.  

                                                 
6
Para ler mais sobre esse tema: RIOLFI, Claudia Rosa. A criança errante. In: Formação de profissionais e a 

criança-sujeito, São Paulo, 2008.  
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Para melhor visualização das análises, vamos utilizar algumas cores nas tabelas que 

seguem. Elas contêm a reprodução de trechos dos dados que compõem nosso corpus. 

Esclareçamos como as cores são usadas:  

 

Cores a serem usadas 

 Cor amarela 

Identifica a palavra “crime” e seus sinônimos. Este 

destaque foi feito para que possamos observar os 

conceitos ou termos que acompanham este núcleo 

temático no texto dos três autores. 

 Cor verde 

Salienta os termos que aparecem no texto freudiano e 

se repetem nos dois autores posteriores (Jacques Lacan 

e Maria José Gontijo Salum). 

 Cor roxa 

Destaca os termos que não foram utilizados no texto de 

Sigmund Freud e significam avanços teóricos em 

relação a esse autor. 

 

Passemos então para as análises. 

 

4.2.1 Análise do conjunto de dados 1: Criminosos por sentimento de culpa (Freud, 1916). 

 

 Para análise deste primeiro conjunto de dados, recortamos todos os trechos do texto de 

Sigmund Freud que continham a palavra “crime”. São seis trechos no total. Observemos 

atentamente cada um deles nas tabelas abaixo, nas quais constam a reprodução exata do 

trecho do texto no lado direito da tabela e o número da linha logo à esquerda. 

 

Tabela 12 -  Trecho 1 do dado 1  

 1° parágrafo do texto - página 375 

N. da linha Reprodução  

1 Ao me terem falado sobre sua juventude, mormente antes 

2 da puberdade, pessoas que, mais tarde, frequentemente se tor- 

3 naram muito respeitáveis, me informaram sobre ações proibidas 

4 que praticaram naquele período – tais como furtos, fraudes e  
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 1° parágrafo do texto - página 375 

N. da linha Reprodução  

5 até mesmo incêndio voluntário. Eu tinha o hábito de me des-  

6 cartar dessas declarações com o comentário de que estamos  

7 familiarizados com a fraqueza das inibições morais daquele pe- 

8 ríodo de vida e não fazia qualquer tentativa para localizá-las  

9 em um contexto mais importante. Mas eventualmente fui levado  

10 a proceder a um estudo mais completo de tais incidentes por  

11 alguns casos gritantes e mais acessíveis, nos quais as más ações  

12 eram cometidas enquanto os pacientes se encontravam sob meus  

13 cuidados, e já não eram tão jovens. O trabalho analítico trouxe 

14 então a surpreendente descoberta de que tais ações eram prati- 

15 cadas principalmente por serem proibidas e por sua execução 

16 acarretar, para seu autor, um alívio mental. Este sofria de um 

17 opressivo sentimento de culpa, cuja origem não conhecia, e,  

18 após praticar uma ação má, essa opressão se atenuava. Seu 

19 sentimento de culpa estava pelo menos ligado a algo. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Nesse trecho, escrito por Freud, em 1915, ele afirma ter descoberto, por meio do 

trabalho analítico, que os crimes são causados por serem proibidos e pelo sentimento de alívio 

que gera no autor após a execução. Ele também conta que sua descoberta mostra que o 

sentimento de culpa estava presente no criminoso antes mesmo da infração. Freud alerta, 

ainda, para o fato de que esse sentimento de culpa, que precede a ação, tem origem 

desconhecida e que após o ato criminoso esse sentimento poderia se ligar a algo concreto, o 

crime propriamente. Entendemos que, nesse trecho, as expressões “ações proibidas” (linha 3), 

“fraqueza das inibições morais” (linha 7), “tais incidentes” (linha 10), “más ações” (linha 11), 

“tais ações” (linha 14) e “ação má” (linha 18), marcadas em amarelo, são utilizadas como 

substitutas ou como sinônimos para a palavra “crime”. É interessante notar que, na tradução 

mais recente da obra, realizada pelo tradutor Paulo César pela Editora Companhia das Letras, 

as expressões são: “ações ilícitas”, “fraqueza das inibições morais”, “desses incidentes”, 

“delitos”, “tais ações”, e “delito”. 
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 As palavras que aqui marcamos em verde são frequentemente utilizadas por Freud em 

seu texto. A primeira expressão “trabalho analítico” aparece aqui, como no restante do texto 

também, dando soberania à prática clínica, e localizando a origem dos questionamentos e 

investigações de Freud no seu próprio consultório e trabalho com seus pacientes.  

 As expressões “alívio mental” e “opressão se atenuava” parecem ser usadas, ambas, 

com o mesmo intuito. Com elas, o autor parecia pretender enfatizar os efeitos que apareciam 

após a experiência de execução do ato criminoso. Tratava-se de um sentimento sem causa 

aparente, ou como a expressão utilizada por Freud, “cuja origem não conhecia”, um 

“sentimento de culpa”, que parecia encontrar uma continência após a prática de uma ação 

proibida. Esse fato, observado na clínica, foi o que chamou a atenção de Freud e o fez 

investigar e escrever mais a respeito do que estava descobrindo. 

 

Tabela 13 - Trecho 2 do dado 1 

 2° parágrafo - página 375 

N. da linha Reprodução  

20          Por mais paradoxal que isso possa parecer, devo sustentar 

21 que o sentimento de culpa se encontrava presente antes da ação  

22 má, não tendo surgido a partir dela, mas, inversamente – a 

23 iniquidade decorreu do sentimento de culpa. Essas pessoas po- 

24 dem ser apropriadamente descritas como criminosas em conse- 

25 quência do sentimento de culpa. A preexistência do sentimento 

26 de culpa fora, naturalmente, demonstrada por todo um conjun- 

27 to de outras manifestações e efeitos. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Aqui também notamos algumas diferenças em relação à tradução dos termos que 

foram destacados. “Ação má” foi traduzida na versão publicada pela Editora Companhia das 

Letras por delito e o termo “sentimento de culpa”, nas primeiras três vezes que aparece nesse 

parágrafo foi traduzido por “consciência de culpa”.  

O termo “iniquidade” foi traduzido por “delito” nessa outra tradução.  Nesse trecho 

vemos o enfoque que Freud dá, como já dissemos, à antecedência do sentimento de culpa em 

relação ao crime.  Como todos os estudos de criminologia de sua época apontavam para outra 
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direção, parece que o autor entendeu ser necessário reforçar essa ideia, de que, como ele 

afirma, parece ser paradoxal. 

Não podemos esquecer que Freud, na posição de médico neurologista, estava se 

dirigindo para uma sociedade conservadora. É importante lembrar também que, apesar de ter 

uma formação médica, naquele momento, Freud se colocava em desacordo com a opinião de 

seus colegas de profissão que não legitimavam, ainda, qualquer tentativa de compreender a 

etiologia de um quadro clínico fora da anatomia ou da fisiologia, o que exclui, obviamente, o 

que defendia Freud – a possível origem psíquica de desordens orgânicas.  

Com esse texto, Freud não estava fazendo diferente, ou seja, ele estava apostando na 

dimensão mental e inconsciente ainda ignorada pela comunidade acadêmica em geral 

(médicos, juristas, etc). Isso significa que Freud estava promovendo uma quebra de 

paradigmas, uma verdadeira inversão na forma pela qual o humano era compreendido. Em 

consequência, naquele momento, também estava contribuindo para um outro entendimento do 

crime e do criminoso. 

É interessante analisar também que, como já discutimos, o saber que se transmite por 

meio da escrita está vinculado ao desejo de quem escreve. Sendo assim, é coerente nos 

questionarmos: onde estava o interesse de Sigmund Freud?  

Para pensarmos a respeito desta questão, é importante atentarmos às implicações de 

Freud naquele momento, quais sejam, as investigações acerca do que posteriormente, em 

1923, no texto “O eu e o isso”, seria o supereu. O supereu fica conceituado por Freud como a 

instância psíquica herdeira do Complexo de Édipo, ou seja, a instância que introjeta os 

aspectos normativos e culturais, as proibições, ou podemos dizer ainda como Freud (1916), no 

momento do texto que aqui analisamos, a consciência de culpa. 

Esse raciocínio nos leva a pensar que o interesse de Freud estava muito mais voltado 

ao Édipo do que ao crime propriamente dito, ou seja, o desejo do autor estava direcionado à 

compreensão psíquica do ser humano, neste caso, mais especificamente, para como o homem 

se relaciona com a lei. O crime, neste caso, seria o “fenômeno” observável na clínica, ou seja, 

é por meio dos relatos feitos pelos criminosos em seu consultório (fato relatado pelo próprio 

Sigmund Freud na introdução do texto analisado) que Freud intenta acessar a instância 

inconsciente e, mais especificamente, entender o funcionamento do Complexo de Édipo, 

buscando, por fim, compreender seus efeitos psíquicos, que viriam, mais tarde, a ser 

nomeados como supereu.  
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Tabela 14 - Trecho 3 do dado 1 

 3° parágrafo - página 375 

N. da linha Reprodução  

28  O trabalho cientifico, porém, não se satisfaz com o esta- 

29 belecimento de um fato curioso. Existem ainda duas outras per- 

30 guntas a responder: qual a origem desse obscuro sentimento de 

31 culpa antes da ação; é provável que essa espécie de causação  

32 desempenhe um papel considerável no crime humano? 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 No terceiro parágrafo do texto (o qual vemos reproduzido acima), Freud se recoloca 

como sendo um cientista que sempre foi durante todo o seu percurso de escrita. Ele 

circunscreve duas perguntas de pesquisa que pretendia responder com o texto. A primeira 

delas é a respeito da origem do sentimento de culpa que antecede o crime. Esta é uma questão 

que ele estava se colocando desde o primeiro parágrafo, demonstrando assim que desconhecia 

a origem daquele afeto. No entanto, Freud deixa claro que o sentimento de culpa surgia antes 

que o crime fosse praticado.  

 A segunda pergunta de Freud é sobre a relação que poderia haver entre os tipos de 

causas do sentimento de culpa e o ato criminoso em si. Ambas as questões são ousadas, 

porque revelam um novo olhar para o campo da criminologia. Freud estava fundando a teoria 

psicanalítica e, por meio da hipótese do inconsciente, estava olhando sua clínica e observando 

o que acontecia com pacientes adultos que relatavam delitos em suas sessões de análise.  

 

Tabela 15 - Trecho 4 do dado 1 

 4° parágrafo - página 376 

N. da linha Reprodução  

33 Um exame da primeira questão mantinha a promessa de 

34 nos trazer informações sobre a fonte do sentimento de culpa da 

35 humanidade em geral. O resultado invariável do trabalho analí- 

36 tico era demonstrar que esse obscuro sentimento de culpa pro- 

37 vinha do complexo de Édipo e constituía uma reação às duas 

38 grandes intenções criminosas de matar o pai e de ter relações  
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 4° parágrafo - página 376 

N. da linha Reprodução  

39 sexuais com a mãe. Em comparação com esses dois, os crimes 

40 perpetrados com o propósito de fixar o sentimento de culpa em 

41 alguma coisa vinham como um alívio para os sofredores. Nesse 

42 sentido, devemos lembrar que o parricídio e o incesto com a 

43 mãe são os dois grandes crimes humanos, os únicos que, como 

44 tais, são perseguidos e execrados nas comunidades primitivas. 

45 Também devemos lembrar como as outras investigações nos apro- 

46 ximaram da hipótese segundo a qual a consciência da humani- 

47 dade, que agora aparece como uma força mental herdada, foi 

48 adquirida em relação ao complexo de Édipo. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Neste trecho, Freud se concentra na primeira pergunta e tenta explicar as conclusões a 

que chegou acerca da origem do sentimento de culpa que precede o crime. Ele se posiciona 

vinculando a origem do sentimento de culpa ao complexo de Édipo. Essa é a tese que o autor 

sustenta neste parágrafo e no restante do texto. O complexo de Édipo é uma proposição 

freudiana originada do mito de Sófocles. Freud, neste excerto, pretende enfatizar que há dois 

crimes primordiais pelos quais o ser humano se culpa, são eles: o incesto e o parricídio. Nesse 

sentido, Freud postula neste trecho, que ao perpetrar um crime, o criminoso estaria fixando o 

sentimento de culpa já existente. Essa fixação surgiria como um alívio para o criminoso, 

dando “lugar à culpa”.  

 

Tabela 16 - Trecho 5 do dado 1 

 5° parágrafo - página 376 

N. da linha Reprodução  

49 Para responder à segunda pergunta, devemos ir além do 

50 âmbito do trabalho psicanalítico. No tocante às crianças é fácil  

51 observar que muitas vezes são propositadamente ‘travessas’ para 

52 provocarem o castigo, e ficam quietas e contentes depois de 
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 5° parágrafo - página 376 

N. da linha Reprodução  

53 terem sido punidas. Frequentemente, a investigação analítica 

54 posterior pode situar-nos na trilha do sentimento de culpa que 

55 as induziu a procurarem punição. Entre criminosos adultos de- 

56 vemos, sem dúvida, excetuar aqueles que praticam crimes sem 

57 qualquer sentimento de culpa; que, ou não desenvolveram quais- 

58 quer inibições morais, ou, em seu conflito com a sociedade,  

59 consideram sua ação justificada. Contudo, no tocante à maioria 

60 dos criminosos, aqueles para os quais medidas punitivas 

61 são realmente criadas, tal motivação para o crime poderia muito  

62 bem ser levada em consideração; ela poderia lançar luz sobre 

63 alguns pontos obscuros da Psicologia do criminoso e oferecer 

64 punição com uma nova base psicológica. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Neste trecho (tabela 16), o autor se concentra na segunda pergunta que direciona o 

texto, a questão sobre a influência possível do sentimento de culpa no ato criminoso. Para 

responder, Freud lembra de uma situação cotidiana com as crianças e os castigos aplicados 

pelos pais. Em seguida, escreve a respeito dos adultos e, nesse caso, excetua aqueles que, por 

algum motivo, não sentem culpa. Para o escritor, haveria, sim, que se considerar o sentimento 

de culpa como uma motivação para o ato criminoso.  

 Freud defende que pensar nesse sentido poderia, inclusive, iniciar uma nova 

abordagem de compreensão do crime e do criminoso, bem como auxiliaria a pensar em uma 

nova forma de punir os infratores. Percebemos que é nesse momento do texto que Freud 

começa a usar termos referentes à punição daquele que comete o crime, dividindo sua atenção 

entre a causa e as consequências do ato. 

 

Tabela 17 -  Trecho 6 do dado 1 

 6° parágrafo - página 376 e 377 

N. de linhas Reprodução  

65 Um amigo chamou minha atenção para o fato de que o 
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 6° parágrafo - página 376 e 377 

N. de linhas Reprodução  

66 criminoso em consequência de um sentimento de culpa tam- 

67 bém já era do conhecimento de Nietzsche. A preexistência do 

68 sentimento de culpa e a utilização de uma ação a fim de racio- 

69 nalizar esse sentimento cintilam diante de nós nas máximas de 

70 Zaratustra ‘Sobre o Criminoso Pálido’. Deixemos para uma futu-  

71 ra pesquisa a decisão quanto ao número de criminosos que de- 

72 vem ser incluídos entre esses ‘pálidos’. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Este é o último parágrafo do texto. Nele, Freud recorre, pela primeira vez, a outro 

autor, no caso, a Friedrich Nietzsche. No entanto, Freud não parece aprofundar esta questão 

no seu texto, apesar de deixar indicado que, futuramente, poderia voltar a pensar sobre 

comparações entre suas conclusões, e aquelas que Nietzsche teria chegado sobre o criminoso, 

já que poderiam ser conclusões diversas, sob óticas distintas. 

 Como observamos neste texto, Freud elabora e defende uma abordagem nova para o 

crime e, consequentemente, uma nova forma de compreensão do criminoso. Ele propõe uma 

subversão na maneira como os estudos de criminologia vinham tratando essas questões. Freud 

sustenta a tese de que: 1) O sentimento de culpa antecede o crime; 2) O crime promove um 

aliviamento psíquico para o criminoso; 3) O sentimento de culpa tem sua origem inconsciente 

no Complexo de Édipo e; 4) O sentimento de culpa tem influência na motivação para o ato 

criminoso. Todos os quatro pontos são fundados por Sigmund Freud, não tendo sido pensado 

antes por outros teóricos.  

 Portanto, como vimos trabalhando nas análises dos trechos de Freud até aqui, a 

postura do autor na escrita é constantemente de proposição de novas formulações, 

questionamento do seu próprio discurso e teoria, de dúvida acerca do que está concluindo. 

Freud vai percorrendo o caminho de suas descobertas juntamente com o leitor, expondo os 

pontos teóricos obscuros e procurando testar suas hipóteses não fazendo dessas verdades que 

não poderiam posteriormente serem modificadas. Ele se relaciona com sua teoria de uma 

forma que seu leitor pode perceber que trata-se de uma formulação em construção e sujeita 

prioritariamente à realidade da clínica.  
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 Por isso, de acordo com essa categoria de análise (deslocamentos ou fixações teórico-

conceituais em relação ao já-dito), localizamos esse autor como sendo mais próximo da 

singularidade, da capacidade de invenção e rompimento com discursos precedentes, o que 

significa que, no texto, encontramos marcas que propiciam a transmissão no que concerne aos 

aspectos teóricos e conceituais do texto. Vale ressaltar novamente que entendemos que nos 

textos de um autor pode haver maior ou menor deslocamento teórico, assim como pode haver 

maior ou menor fixação teórica, nao sendo, portanto, utilizado para estas analises categorias 

que abrangem um “total deslocamento” ou uma “total fixação”, ou seja, estamos tratando de 

níveis entre um pólo e outro de relações possíveis com o já-dito. 

 

4.2.2 Análise do conjunto de dados 2: Introdução teórica das funções da Psicanálise em 

criminologia (Lacan, 1950) 

 

 Para análise deste segundo conjunto de dados, recortamos trechos do texto onde 

aparecem a palavra “crime”. Buscamos por trechos que pudessem representar cada uma das 

cinco sessões do texto. Observemos, atentamente, cada um deles nos quadros abaixo, onde 

consta a reprodução exata do texto no lado direito do quadro e o número da linha logo à 

esquerda, como fixamos anteriormente.  

Nesses trechos, iremos notar as marcações roxas, ou seja, nos termos utilizados por 

Jacques Lacan, na leitura do texto freudiano, que não apareceram neste último. Ainda 

aparecem as cores amarelas e verdes, as primeiras para destacar o núcleo temático e as 

segundas para marcar o vocabulário (conceitos e expressões) freudiano. 

 

Tabela 18 -  Trecho 1 do dado 2 

 Seção 1 - 3°, 4° e 5° parágrafos - página 127 e 128 

N. da linha Reprodução  

1          Ninguém sabe disso melhor que o psicanalista, que, no en- 

2 tendimento do que lhe confia seu sujeito, assim como no manejo 

3 dos comportamentos condicionados pela técnica, age por uma 

4 revelação cuja verdade condiciona a eficácia. 

5          Por outro lado, não seria a busca da verdade o que constitui 

6 o objeto da criminologia na ordem das coisas judiciárias, e 
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 Seção 1 - 3°, 4° e 5° parágrafos - página 127 e 128 

N. da linha Reprodução  

7 também o que unifica suas duas faces: a verdade do crime em 

8 sua face policial, a verdade do criminoso em sua face antropo- 

9 lógica? 

10          Em que contribuem para essa busca a técnica que norteia 

11 nosso diálogo com o sujeito e as noções que nossa experiência 

12 definiu em Psicologia, eis o problema que constituirá hoje nosso 

13 propósito: menos para falar de nossa contribuição ao estudo da  

14 delinquência - exposta nos outros relatórios - do que para 

15 estabelecer seus limites legítimos, e por certo não para propagar 

16 a letra de nossa doutrina sem uma preocupação de método, mas 

17 para repensá-la, como nos é recomendado fazer incessantemente, 

18 em função de um novo objeto. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Neste trecho, vemos que Lacan utiliza o termo “delinquência” como um possível 

substituto para a palavra “crime
7
”. Podemos observar, ainda, quatro ocorrências da palavra 

“verdade”, bastante utilizada por Lacan não só neste trecho em destaque mas por todo o texto. 

E, por fim, também, vemos marcado em roxo a palavra “sujeito” que aparece duas vezes.  

O conceito de sujeito é muito tratado pela teoria psicanalítica. Muitos, inclusive, 

imaginam, que o conceito tenha iniciado com Sigmund Freud, no entanto, trata-se de um 

equívoco teórico, pois é apenas muito mais tarde, com Jacques Lacan, que esse termo é 

mencionado ganhando corpo de conceito no decorrer da obra lacaniana. O sujeito enquanto 

sujeito dividido, do inconsciente, ganha esse estatuto apenas na obra lacaniana e, neste 

excerto, é utilizado nessa concepção e não como sinônimo de pessoa.  

A concepção de sujeito é marcada pela dimensão simbólica. Ou seja, para Lacan o 

sujeito que é atravessado pela linguagem, marcado pelos símbolos que lá estão antes dele 

advir. Temos, então, um sujeito que é alienado no significante, o sujeito barrado, castrado, 

dividido pelo campo da linguagem, pela dimensão simbólica. É o sujeito do desejo, do 

                                                 
7
A palavra “delinqüência”, segundo o Dicionário Houaiss, na língua francesa se traduziria por “délinquance” 

“marginalité”. Já a palavra “crime” se traduziria por “crime”, “infraction”, “iniqüité”, “homicide”. “Criminoso” 

seria “criminel", “coupable”, “malfaiteur”. 
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inconsciente. Esse é o sujeito que não pode ser completo, marcado pela falta, eternamente 

incompatível com o mundo que o rodeia.  

Para falarmos de “verdade” para Jacques Lacan, é importante entender que para ele, o 

sujeito só pode dizê-la pela metade, ou ainda, sempre existirá um impossível de se inscrever 

pelo significante. É por esse motivo que o percurso de análise deverá ir do sentido (ou até do 

excesso de sentido) à ausência de sentido (ou sem sentido), ou seja, do conhecimento 

universal ao saber singular, que pertence a cada sujeito. 

 

Digo sempre a verdade: não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda 

é impossível, materialmente: faltam as palavras. É justamente por esse impossível 

que a verdade provém do real (LACAN, 1993, p. 11). 

 

Nesta citação, lê-se a ideia de Lacan sobre a impossibilidade de dizer a verdade 

completa através da teia de significantes que nos é acessível. Jacques Lacan, durante seus 

seminários, tentou por diversas vezes, demonstrar a diferença entre o sujeito do conhecimento 

e sujeito com o qual a Psicanálise estava lidando. Nessa empreitada, o autor esclarece que 

umas das principais distinções a se fazer é, exatamente, o fato de que o sujeito do 

conhecimento desconhece sua própria verdade enquanto que para o sujeito da Psicanálise sua 

verdade é impossível de ser toda dita, ela não se escreve na malha significante, no discurso.  

 Lacan (1966, 1967, 2002) diz que é por esse motivo que para um analista não importa 

a fidedignidade dos fatos que estão sendo ali relatados ou que os mesmos sejam contados em 

ordem ou de forma linear, com começo e fim bem estabelecidos. Para o psicanalista, o 

interessante não é propriamente o conteúdo da fala do analisante e, sim, a maneira pela qual 

cada sujeito pode contar de si, como cada um pode fazer uso das palavras, do discurso, para 

dizer ao outro o que se passa. Nesse sentido, a importância maior está na enunciação e não no 

enunciado das narrativas clínicas. É na enunciação que está a verdade do sujeito. 

 No Seminário XVII, Lacan comenta que seu primeiro livro de leitura começava com 

um conto chamado “História de uma metade de frango” e faz disso uma metáfora para aludir 

sua transmissão. Ele afirma que seu ensino poderia ser nomeado “História de uma metade de 

sujeito”, remetendo, assim, a ideia de que o sujeito é sempre faltoso e, portanto, sua verdade 

também é sempre não toda.  

 Tendo compreendido melhor o que é o sujeito e o que é a verdade para Lacan é 

possível evidenciar que Lacan pôde apreender a ideia de Freud sobre a antecedência da culpa 

em relação ao crime. Lacan escreve que existem duas verdades: a do crime e a do criminoso, 

o que implica dizer que quando o campo jurídico encontra a “verdade” do crime, para Lacan, 
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essa constatação pode não ter qualquer relação com a verdade do sujeito “criminoso”, isso 

porque existe no sujeito uma realidade inconsciente que pode ser compreendida, por exemplo, 

porque a culpa do sujeito, antecede o ato, o crime.  

 Também verificamos que Lacan pôde se apropriar do que Freud formulou sobre o 

resultado do Édipo: um sujeito castrado e culpado. Vemos isso na própria criação e emprego 

do conceito de sujeito lacaniano. Como já dissemos, trata-se do sujeito que desconhece uma 

parte de si próprio, ou seja, está castrado. Essa castração se remete à culpa primordial, pois ele 

se viu castrado ao renunciar seu objeto de amor, ao ser obrigado a renunciar ao incesto, ato 

que lhe impregnou a culpa.  

 Neste ponto, já podemos elucidar alguns aspectos importantes do que se deu em 

termos de transmissão entre Sigmund Freud e Jacques Lacan. Primeiramente, é importante 

ressaltar a ideia de que o Complexo de Édipo opera em um âmbito inconsciente e que a culpa 

é um efeito disso. Também, já foi possível compreender que, passando pelo Édipo, o sujeito 

pode encontrar uma saída além da culpabilidade, qual seja, a responsabilidade. Fica evidente 

que os criminosos fazem uma escolha inconsciente pelo mecanismo de culpabilidade e, por 

esse motivo, precisam atuar, fixar a culpa na realidade concreta, executar o crime 

propriamente dito (o que posteriormente vai dar origem ao conceito de ato para Lacan).  

 

Tabela 19 - Trecho 2 do dado 2 

 Seção 2 - 5° e 6° parágrafos - páginas 128 e 129 

N. da linha Reprodução  

1         Toda sociedade, por fim, manifesta a relação do crime com 

2 a lei através dos castigos cuja realização, sejam quais forem suas 

3 modalidades, exige um assentimento subjetivo. Quer o criminoso, 

4 com efeito, se constitua ele mesmo no executor da punição que 

5 a lei dispõe como preço do crime – como no caso do incesto 

6 cometido nas ilhas Trobriand entre primos matrilineares, e cujo 

7 desfecho Malinowski nos relata em seu livro, capital nessa 

8 matéria, sobre O crime e o costume nas sociedades selvagens  

9 (e não importam as motivações psicológicas em que se decompõe 

10 a razão do ato, nem tampouco as oscilações de vendeta que as 

11 maldições do suicida podem gerar no grupo) –, quer a sanção  
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 Seção 2 - 5° e 6° parágrafos - páginas 128 e 129 

N. da linha Reprodução  

12 prevista por um código penal comporte um processo que exija  

13 aparelhos sociais muito diferenciados, esse assentimento subje- 

14 tivo é necessário à própria significação da punição.  

15         As crenças mediante as quais essa punição se motiva no 

16 indivíduo, assim como as instituições pelas quais ela passa ao 

17 ato no grupo, permitem-nos definir numa dada sociedade aquilo  

18 que designamos, na nossa, pelo termo responsabilidade.  

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Primeiramente, é interessante notar que embora neste trecho tenhamos marcado a 

palavra “ato” como um sinônimo utilizado aqui para “crime”, esta relação se restringe a este 

excerto especificamente. É importante observar isso, pois, para Lacan, “ato” também se 

tornará um conceito. 

 Vemos, também, “punição”, “castigo” e “incesto” marcados de verde, pois são 

palavras utilizadas no texto freudiano e retomadas por Lacan. Apesar de usadas por Freud, 

notamos que Lacan começa a elaborar outra reflexão acerca desses mesmos termos, 

articulando-os com novas proposições. 

 No caso da primeira delas, o castigo, o autor elabora uma articulação com um termo 

novo, o “assentimento subjetivo”, ao defender a tese de que o castigo ou a punição (palavra 

marcada em verde pois fora usada por Freud) apenas passa por um processo de significação 

por parte do criminoso se este conseguir atingir um “assentimento subjetivo”. Para Lacan, o 

assentimento subjetivo ganha uma grande importância, pois seria apenas através dele que 

aquele que comete o ato criminoso pode atingir algum nível de responsabilidade pelo seu ato.  

Podemos, então, pensar sobre o segundo termo inserido por Lacan neste trecho: 

“responsabilidade”
8
. É de grande relevância para toda a sua obra e para as contribuições que a 

Psicanálise pôde dar aos estudos da criminologia. É possível pensar, primeiramente, em 

                                                 
8
 Cumpre esclarecer que há uma diferença fundamental entre a responsabilidade para o campo judiciário e para o 

campo psicanalítico. Enquanto no primeiro a responsabilidade diz respeito ao cumprimento de uma punição ou 

pena outorgada por uma instância superior, para o segundo, a responsabilidade tem relação necessária com o 

posicionamento subjetivo de um determinado sujeito frente ao seu ato. Mas não somente isso, a responsabilidade 

na psicanálise é também responder pelo que é inconsciente, e que por isso muitas vezes não é possível nomear, 

representar ou significar, trata-se portanto da assunção de um posicionamento ético frente ao real ou à 

impossibilidade da completa simbolização pela via significante. 
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termos da nossa sociedade, que no que tange ao crime e ao criminoso, temos instâncias 

responsáveis pela aplicação da lei e, consequentemente, da punição, do castigo ou da pena. 

Essa seria a instância responsável por responsabilizar o infrator, por convocar o sujeito a 

responder pelo seu ato.  

Nesse momento de convocação do sujeito, seria possível pensar em assunção subjetiva 

por meio da responsabilidade jurídica, ou seja, o sujeito que cometeu um crime, reconheceria 

o seu ato como não pertencente ao quadro da legalidade naquela determinada sociedade e, por 

isso, seria judicialmente culpado e condenado, o que poderia dar brechas para que esse sujeito 

se sentisse responsável pelo seu ato e significasse a punição por meio do chamado 

assentimento subjetivo. 

Como Lacan ressalta no trecho que aqui destacamos, a contribuição psicanalítica 

estaria em pensar a responsabilidade como um ato relacionado à possibilidade de transparecer 

o inconsciente, a falta, o saber não todo. Ou seja, trata-se muito mais de buscar com o sujeito 

que praticou um ato infracional um posicionamento ético, uma retificação de sua posição 

subjetiva.  

  No caso específico de um crime, do que se trata a responsabilidade? Lacan entende 

que o crime, enquanto ato, é sem sujeito e, portanto, a responsabilização do criminoso, no 

sentido psicanalítico, seria exatamente a convocação do sujeito ao centro da cena, articulando 

seu ato à sua subjetividade, ao assentimento subjetivo de sua falta.  

Podemos, então, por meio desta análise, evidenciar o que vem a ser um exemplo de 

transmissão. Vejamos com maior detalhamento: O termo “responsabilidade” ganha estatuto 

de conceito na obra lacaniana, dada a sua importância e seus efeitos no pensamento de 

Jacques Lacan. Nesse caso, trata-se de uma utilização singular, já que o texto original de 

Sigmund Freud jamais articulou o crime à responsabilidade. Com isso estamos afirmando que 

Lacan não deixou de se apoiar na teoria freudiana, pelo contrário, ao se apoiar na teoria pôde 

avançar e dar contribuições próprias. Isso nos serve como um exemplo bastante elucidativo do 

percurso de transmissão sobre o qual tanto nos referimos aqui. 

Essa articulação (que Lacan pôde fazer a partir da teoria freudiana), nos dá notícias de 

como é possível avançar teoricamente e criar conceitos novos, não negligenciando o que foi 

construído anteriormente, ao contrário, se utilizando do que já foi escrito sobre determinado 

tema. Com isso, queremos dizer que, ao instaurar o conceito de responsabilidade, Jacques 

Lacan marca sua apropriação criativa do texto de Sigmund Freud.  

 Esse movimento que Lacan pôde fazer enquanto autor passa pelo que ele mesmo 

formulou como ética da psicanálise. Como afirma Lacan em seu Seminário 7 (1959-60), sobre 
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a ética da Psicanálise, o ato do analista é aquele que faz advir um sujeito responsável, capaz 

de responder pelo seu desejo, pela sua singularidade. Ser responsável pela sua falta, 

estruturante e causa de seu desejo, é algo que está em oposição à universalidade (das leis, por 

exemplo), pois trata-se do que um sujeito pode apresentar de mais singular.  

 

Tabela 20 - Trecho 3 do dado 2 

 Seção 3 - 24° parágrafo - página 136 

N. da linha Reprodução  

1         A Psicanálise, em sua apreensão dos crimes determinados 

2 pelo supereu, tem como efeito, portanto, irrealiza-los. No que  

3 se harmoniza com um obscuro reconhecimento que há muito se 

4 impôs aos melhores dentre aqueles a quem coube assegurar a 

5 aplicação da lei. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Neste trecho, o destaque é para o termo “supereu”. Podemos dizer que o conceito de 

"supereu" ou "superego" aparece nos textos freudianos e faz parte de pano de fundo deste 

texto que estamos tomando como dado.  

 Isso nos leva a pensar que Freud já havia estabelecido esse conceito e, por meio dessa 

postulação, pôde transmitir a ideia a Lacan que, por sua vez, faz a sua apropriação dela. A 

apropriação lacaniana se deu por meio de uma nova articulação entre o crime como ato e a 

ideia de "supereu". Assim, Lacan teoriza que o "supereu" herda a culpa resultante do 

Complexo de Édipo, e a partir daí, pode ser um “mecanismo” para que a culpa se 

“transforme” em responsabilidade subjetiva
9
. 

 

                                                 
9
Lacan havia problematizado que as condições sociais do edipianismo levariam a um desregramento do supereu, 

o qual reflete o complexo familiar. Ele é fruto da ordem simbólica, mas, ao mesmo tempo, está em discordância 

com esse registro. Ele também veicula uma lei insensata que a norma edipiana não pode regular. Portanto, o 

supereu manifesta a tensão entre o sujeito e a lei social transmitida pelo Édipo. O declínio da imago paterna e a 

decomposição da família tornariam esta instância mais feroz, porque menos sujeita à transmissão, pelo 

edipianismo, da lei que veicularia o ideal social, teses sustentadas por Lacan nos “Complexos familiares” (1938). 

Portanto, Lacan vai considerar que as manifestações mais degradadas do “supereu” são decorrentes das tensões 

agressivas promovidas pela exigência de integração social, em desacordo com o indivíduo. A tendência à 

agressividade surge no contexto dos complexos familiares, na articulação do indivíduo com seus semelhantes – 

seus familiares e o meio social – e, em determinadas situações, essa tensão agressiva é manifestada pela instância 

superegóica. Por isso, Lacan falou de crimes do supereu, considerando que essa instância empurra para o crime, 

lembra Cottet. Esses crimes estariam em consonância àqueles cometidos em consequência de um sentimento de 

culpa, que Freud já havia trabalhado. 
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Tabela 21 - Trecho 4 do dado 2 

 Seção 4 - 78° e 79° parágrafos - página 146 

N. da linha Reprodução  

1      Não busquemos a realidade do crime, portanto, nem tampouco 

2 a do criminoso, por meio da narcose. Os vaticínios que ela 

3 provoca, desnorteantes para o investigador, são perigosos para 

4 o sujeito, que, por menos que participe de uma estrutura psicótica, 

5 pode encontrar nela o “momento fecundo” de um delírio. 

6      A narcose, como a tortura, tem seus limites: não pode fazer  

7 o sujeito confessar aquilo que ele não sabe. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Neste trecho, Lacan deixa claro, mais uma vez que há diferenças fundamentais entre o 

modo de compreender o crime e o criminoso para a criminologia e para a Psicanálise. Nesse 

caso, ele está tratando das práticas utilizadas na época (1950) para obter confissões, como as 

práticas de narcose
10

 e de tortura.  

 Na opinião do autor, ainda segundo a hipótese freudiana que está no pano de fundo do 

texto lacaniano (a existência do inconsciente e os efeitos deste no ato criminoso), essas 

práticas não se sustentam, já que o criminoso nunca acederá por meio de estimulações 

químico-cerebrais ou agressões àquilo que ele próprio não conhece. Não são “recompensas” 

ou “punições” que farão o sujeito dizer o que nem ele mesmo sabe. “Existe aí um verdadeiro 

que não é apreensível num saber ligado (LACAN, 1985, p.26). 

 

Tabela 22 - Trecho 5 do dado 2 

 Seção 5 - 104°, 105° e 106° parágrafos - página 150 

N. da linha Reprodução  

1      As “tendências” do sujeito, por outro lado, não deixam de 

2 mostrar deslizamentos ligados ao nível de sua satisfação. Gos- 

3 taríamos de levantar a questão dos efeitos que pode ter aí um 

                                                 
10

A narcose foi uma técnica muito utilizada nos períodos das duas guerras mundias para obter informações dos 

presos inimigos capturados em campos de batalhas. Trata-se da aplicação de substâncias psicoativas em doses 

capazes de causar alterações mentais pois acreditava-se que em estado de consciência alterado o indivíduo 

poderia revelar os “verdadeiros fatos” ao exercito inimigo. 
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 Seção 5 - 104°, 105° e 106° parágrafos - página 150 

N. da linha Reprodução  

4 certo indício de satisfação criminosa. 

5      Mas, nesse ponto, talvez estejamos nos limites de nossa ação  

6 dialética, e a verdade que nos é dado reconhecer com o sujeito 

7 não pode ser reduzida à objetivação científica.  

8      Pela confissão que recebemos do neurótico ou do perverso 

9 sobre o gozo inefável que eles obtêm ao se perderem na imagem 

10 fascinante, podemos avaliar o poder de um hedonismo que nos  

11 introduzirá nas relações ambíguas da realidade com o prazer. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Neste trecho, podemos verificar outro avanço significativo que é efetivado por Lacan: 

o conceito de gozo. Essa noção está próxima do que Freud pôde formular na segunda metade 

de seu ensino sob a denominação de pulsão de morte.  

O conceito de gozo lacaniano é parte do conceito de pulsão de morte freudiano, mas 

não há como olhar o segundo como uma repetição do primeiro, de maneira que na noção de 

gozo existem especificidades relacionadas às contribuições de Lacan para a Psicanálise, 

contribuições essas que Freud não chegou a formalizar. 

 O pensamento que Freud desenvolveu no texto que tomamos como dado (e que 

posteriormente foi retomado e atualizado por Lacan com suas contribuições e deslocamentos 

teóricos), se sustenta na tese de que por meio do ato, o sujeito se depararia com uma lei real e 

que isso poderia exercer a função de limitar o gozo. Isso significa que o ato possibilita ao 

sujeito se deparar com algo concreto, algo da realidade do mundo que pode barra-lo, contê-lo, 

castrá-lo.  

  Em outras palavras, o que Freud denominou de crimes por consciência de culpa (e 

Lacan chamou de crimes do "supereu"), seriam atos praticados com a finalidade 

(inconsciente) de convocar, no real, um barramento que não ocorreu por meio do complexo 

edípico.   

Relacionando essas duas concepções, a de Freud e a de Lacan, podemos considerar 

que se tratam de atos cometidos a partir do impasse entre a lei, o gozo e o Outro. Com isso 

estamos afirmando que a lei que causa o desejo provém do Outro. Consentir com ela indica a 

instauração de um sujeito do inconsciente.  
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A exigência de gozo que empurra ao ato criminoso diz da falha da lei em passar o 

gozo para o inconsciente, isto é, em operar com a satisfação por meio do recalcamento. Ou 

seja, o ato criminoso é resultado de um “empurrão” que objetiva uma satisfação direta. Esse 

tipo de funcionamento mostra uma dinâmica que não entrou nos circuitos do desejo, da 

simbolização e da castração como falta. 

Sendo assim, podemos compreender as análises realizadas dos trechos freudianos em 

articulação com as análises realizadas dos trechos lacanianos. Pudemos evidenciar que, ao se 

referir ao crime, o objetivo de Freud é elucidar os funcionamentos e efeitos do Complexo de 

Édipo. Isso vai ajudá-lo a, posteriormente, formular o supereu, como instância inconsciente 

herdeira do Édipo.  

A consciência de culpa sobre a qual Freud se refere será apropriada por Lacan pela 

vertente do supereu. Como pudemos observar, Lacan dá outras consequências a essa 

formulação freudiana ao propor que, além da culpabilidade, o supereu pode ser via para a 

responsabilidade. Lacan entende que, no caso do crime, não foi possível uma 

responsabilização e, nesse caso, o ato se fez necessário. Esse trilhamento teórico auxilia 

Lacan na construção do conceito de ato, que seria, portanto, um efeito do seu vínculo de 

transmissão com Sigmund Freud. Um exemplo, então, da transmissão de saber que se apropria 

do discurso precedente ao mesmo tempo que avança, não sobre ele, mas com ele. 

4.2.3 Análise do conjunto de dados 3: Psicanálise e o crime (Salum, 2009) 

 

 Para análise deste terceiro e último conjunto de dados, recortamos alguns trechos dos 

capítulos 1, 2, 3, 7 e da conclusão da tese de doutorado em questão. Esses recortes foram 

feitos, pois a autora organiza seu trabalho no seguinte modo.  

 No capítulo 1, a autora propõe-se a traçar uma perspectiva histórica do tema da tese; 

no 2, propõe-se a discutir os textos de Freud a respeito do crime; no terceiro, por sua vez, 

propõe-se a discutir os textos de Lacan a respeito do crime. No quarto capítulo, Salum se 

propõe a discutir o crime na contemporaneidade. Na conclusão escolheu trazer suas últimas 

considerações pessoais a respeito do trabalho entregue à banca examinadora.  

 Nesta análise, nos deteremos em sete trechos que foram selecionados, como fizemos 

com o texto de Sigmund Freud e com o texto de Jacques Lacan, por conter a palavra “crime” 

ou uma de suas sinonímias. Os trechos continuam marcados com as três cores utilizadas até 

aqui. Observemos cada um deles nos quadros abaixo, onde consta a reprodução exata do texto 

no lado direito do quadro e o número da linha logo à esquerda, como fixamos anteriormente. 
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 É importante dizer, antes de começarmos as análises, que, para Salum, sua tese tem o 

objetivo “de atualizar a contribuição da psicanálise à criminologia, levando em conta o 

cenário da violência contemporânea no Brasil.” (p. 4) e considerando o “ato criminoso na 

perspectiva da delinquência, concebendo-a como uma nova forma de sintoma.” (p.4) 

Vejamos então de que forma o texto da autora foi construído e que relações foram sendo 

estabelecidas (ou não) com o leitor. 

 

Tabela 23 - Trecho 1 do dado 3 

 Capitulo 1 - 1° parágrafo - página 14 

N. da 

linha 

Reprodução  

1       Diante da descoberta da Psicanálise da culpabilidade inerente ao ser humano, 

do 

2 incesto e do parricídio, vemos Freud situar o crime primordial como a origem da 

lei universal. 

3 Para ele, com a lei e o crime começa o homem. Tentando dar conta dessa 

temática crucial, 

4 Freud recorre aos estudos de antropologia disponíveis em sua época, mas também 

inventa. 

5 Com Totem e Tabu ele formula sua teoria antropológica.  

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Neste trecho, recortado da tese de Maria José Gontijo Salum, escrita em 2009, 

verificamos em amarelo o núcleo temático que estamos analisando. Em verde está destacado 

o vocabulário utilizado por Freud no texto que tomamos como dado 1, o qual analisamos 

anteriormente.  

Na linha 1, a dificuldade de compreensão se dá pela construção ambígua na qual dois 

termos com funções sintáticas distintas são confundidos e podem ser entendidos como um. No 

caso, um adjunto adnominal (da psicanálise) e um complemento nominal (da culpabilidade); o 

primeiro está ligado ao substantivo "descoberta" e o segundo ao substantivo "psicanálise", o 

que não é evidente, para quem lê.  

O equívoco se estende para a segunda linha, pois, não sabemos se os termos "do 

incesto" e "do parricídio" são adjuntos ou complementos; se estão ligados à "descoberta" ou à 
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"psicanálise". Nada no enunciado aponta para o fato de que "incesto" e "parricídio" 

constituem, na verdade, um aposto explicativo de "culpabilidade inerente ao homem".  

Não há, também, uma transição entre a primeira e a segunda frase do excerto, de 

forma que o leitor não pode situar "lei" e "crime", senão de forma genérica, em nada 

acrescentando, em termos de informação, sobre o pensamento de Freud.  

No final dessa mesma linha, "temática crucial" assume um caráter vago, uma vez que 

não há um referente claro, devido à ausência da transição necessária, apontada anteriormente.  

A vagueza se repete na quarta linha, na medida em que "estudos de antropologia 

disponíveis em sua época" é algo muito amplo. A que estudos, de fato, o autor se refere para 

dizer que deles Freud se apropriou? Não há nenhum elemento que faça também a transição 

entre a terceira e a quarta frase.  

Estamos, então, discutindo a via pela qual a autora se apropriou dos textos dos 

escritores que a precederam, via essa que poderia ser mais singularizante ou mais repetitiva, 

ou, ainda, mais ou menos colada a uma “imagem fantasmática” do autor referência como 

“mestre”, como “aquele que deve ser seguido” ou que não deve ser questionado.  

Com esse trecho, a autora inicia o primeiro capítulo de sua tese. Como podemos notar, 

trata-se de um parágrafo que tenta recuperar o que é o crime para Freud e onde esse teórico o 

situa em seu sistema de pensamento e, também, recupera a centralidade da culpa para a teoria 

psicanalítica. 

Ao fim do trecho, Salum diz que Freud, o autor de referência, não repete o que já se 

tinha estudado na sociedade e tempo em que ele vivia, assim como ele também vai além de 

seu tempo, inventando sua própria teoria (Psicanálise) e forma de compreender seu objeto 

(crime, neste caso) de pesquisa.  

 

Tabela 24 - Trecho 2 do dado 3 

 Capítulo 2 - 16° parágrafo - página 28 

N. da 

linha 

Reprodução  

1        O último artigo, Criminosos em consequência de um sentimento de 

culpa, também 

2 trata de casos nos quais há uma necessidade de atuação. Ele mostra como 

algumas ações são  

3 praticadas justamente por serem proibidas. No entanto, a infração causa um 

alívio para o 



115 

 

 

 Capítulo 2 - 16° parágrafo - página 28 

N. da 

linha 

Reprodução  

4 autor, não um sentimento de culpa. Isso acontece com pessoas que sentiam 

uma culpa cuja 

5 origem era desconhecida. Esse sentimento aparecia como uma opressão. 

Após fazerem o 

6 proibido, o sentimento foi atenuado. Segundo Freud, o sentimento de culpa 

estava presente 

7 antes do ato, e a infração foi consequência dele. A culpa, de causa antes 

ignorada, depois da 

8 ação passa a estar ligada a algo. A infração oferece uma justificativa para a 

existência do 

9 sentimento de culpa. Freud afirma, categoricamente, que o sentimento de 

culpa é originado 

10 pelo complexo de Édipo. Ele é oriundo de suas intenções criminosas. 

Parricídio e incesto, os 

11 dois crimes edipianos, são os únicos perseguidos e execrados em todas as 

sociedades. 

12 Portanto, comparado a eles, o crime cometido para justificar o sentimento de 

culpa é sentido  

13 como um alívio. O ato criminoso é realizado por obra do complexo de Édipo. 

Posteriormente, 

14 o supereu será a instância responsável por levar uma pessoa a cometer esse 

tipo de crime. No 

15 texto sobre criminologia, de 1950, Lacan chama essas infrações relacionadas 

à culpa de 

16 “crimes do supereu”. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 Neste trecho, retirado do segundo capítulo da tese, a autora descreve o texto que 

tomamos como primeiro dado analisado neste trabalho, “Criminosos em consequência do 

sentimento de culpa”, escrito por Sigmund Freud.  

Aqui, percebemos a retomada do texto freudiano bem como da leitura lacaniana do 

texto freudiano. A autora entende que, nesse artigo de Freud, ele observa que o sentimento de 

culpa precede o ato criminoso, e que a realização deste atenua o primeiro. Por esse motivo, ele 
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postula que o criminoso pode cometer um crime exatamente, porque é proibido, para a 

obtenção desse alívio. 

 No fim do trecho a autora menciona o texto que tomamos como dado 2, de Jacques 

Lacan, relacionando o que Freud denomina “crimes por consequência de um sentimento de 

culpa” com o que Lacan denomina “crimes do supereu”. 

 

Tabela 25 - Trecho 3 do dado 3 

 Capítulo 3 - 2° e 3° parágrafo - página 40 

N. da 

linha 

Reprodução 

1         Para Lacan, não há, necessariamente, um vínculo direto entre culpa e 

2 responsabilidade. A responsabilidade aparece no texto Introdução teórica às 

funções da  

3 Psicanálise em criminologia, como consequente punição de uma infração 

cometida. Com base 

4 nesse artigo, tentaremos desenvolver melhor a disjunção entre culpa e 

responsabilidade. 

5         Lacan considera que a ideia de homem, que vigora em uma época, pode ser 

inferida 

6 através da relação estabelecida entre o crime e a punição que lhe advém. Porém, 

ele diz que 

7 essa operação necessita de um assentimento. (…) 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Nesse trecho, encontramos parágrafos iniciais do terceiro capítulo da tese que estamos 

analisando. Este capítulo retoma os textos lacanianos que tratam a respeito da criminalidade. 

Neste recorte específico, a autora trata do texto que tomamos como dado para análise, 

“Introdução teórica às funções da Psicanálise em criminologia” escrito em 1950.  

A responsabilidade é considerada pela autora um conceito fundamental para a 

compreensão desse texto lacaniano e comenta que a ideia de homem existente na época que 

Lacan escreve pode ser inferida por meio da relação entre a punição que o criminoso recebe e 

o crime que cometeu. Salum também ressalta a importância que Lacan confere ao processo de 

assentimento subjetivo para a significação da punição. Apesar disso, em sua leitura, Salum 

descreve que não existe relação direta e necessária entre os conceitos de culpa e 

responsabilidade para Lacan. 
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Como foi possível observar por meio das análises dos trechos do texto de Jacques 

Lacan no tópico anterior, este autor enfatiza a responsabilidade como uma via possível de 

saída para o Complexo de Édipo e seus efeitos, com ênfase no supereu. A responsabilidade se 

coloca para Lacan, então, como uma alternativa frente às opressões psíquicas geradas pelo 

supereu que acarretam a “consciência de culpa” descrita por Freud no texto que também 

analisamos aqui.  

Entendendo que é este o mecanismo que opera na leitura que Jacques Lacan faz de 

Sigmund Freud percebemos que algo dessa transmissão de saber não se efetiva quando Salum 

afirma que não há vinculação entre o conceito de culpa (Freud) e de responsabilidade (Lacan). 

 

Tabela 26 - Trecho 4 do dado 3 

 Capítulo 3 - 4° parágrafo - página 40 

N. da 

linha 

Reprodução 

1        Torna-se necessário, portanto, precisar o que designam os conceitos 

ressaltados nesse 

2 parágrafo. Pela punição, pode-se definir a responsabilidade. As formas de 

castigo 

3 determinadas em uma sociedade demarcam a resposta da infração à lei. Em 

todas as 

4 sociedades é mantida essa relação, portanto a responsabilidade é universal, 

ainda que exija 

5 uma “modalização”. Por isso, Lacan fala em assentimento subjetivo. O 

assentimento parece 

6 estar articulado aos modos de resposta. Se pela punição é possível conhecer-

se o homem de 

7 determinada época, há também um ideal de homem preconcebido na pena e, 

pelo 

8 assentimento, o ideal e a lei são legitimados. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Este trecho é a continuação do que analisamos anteriormente. Nele, podemos observar 

que Salum continua trabalhando com as noções de responsabilidade e assentimento subjetivo 

discutidos por Lacan no texto ao qual a autora se refere. Para ela, é possível definir a 

responsabilidade pela punição. A autora também entende que responsabilidade é universal 
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porque a relação entre infração e punição existe em qualquer cultura. Ela afirma que a 

punição pode variar de acordo com a sociedade na qual é aplicada e que isso tem relação com 

o assentimento subjetivo. 

Como analisamos com maior detalhamento no tópico anterior, a leitura que Salum faz 

do que seria a responsabilidade e o assentimento subjetivo para Lacan não parece ser a mesma 

daquela descrita por Lacan em seu próprio texto. A leitura feita por Salum não compreende a 

ligação entre a consciência de culpa e a responsabilidade e, portanto, não enxerga a 

responsabilidade como outra saída possível para o sujeito frente ao complexo de Édipo.  

 

Tabela 27 - Trecho 5 do dado 3 

 Capítulo 7 - 5° parágrafo da página 124/125 

N. da 

linha 
Reprodução 

1 
               Em certo, aspecto, a delinquência, pode ser considerada, comparando 

ao sintoma 

2 
clássico, a um novo sintoma, de acordo com a definição que Jacques-Allain 

Miller 

3 
(1996(97)/2005) deu a esse conceito. Um novo sintoma é aquele que 

demonstra a prevalência 

4 
do atuar no lugar de dizer, é aquele que não faz uso da barreira do recalque 

para se defender 

5 
da angústia; por isso os novos sintomas são considerados patologias do ato. 

Essa nova forma 

6 
de apresentação do sintoma rompe com a significação fálica em relação à 

questão do desejo e 

7 
do gozo. Assim, são apresentados atos no lugar de utilizar da estrutura 

simbólica. Portanto, 

8 
vamos desenvolver a seguinte questão: em que medida os atos, quando 

considerados crimes 

9 
ou delitos, respondem ao encontro com o objeto que causa angustia, de forma 

semelhante a 

10 que foi abordada? 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 
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 Neste trecho, Maria José Gontijo Salum faz a opção por um vocabulário que mescla 

termos freudianos com termos lacanianos que não foram usados por esses autores nos textos 

que analisamos nesta dissertação. Por esse motivo, optamos por não utilizar as cores verde 

(termos freudianos usados no texto de Freud) e roxa (termos lacanianos usados no texto de 

Lacan) para demarcar as palavras.  

 Sendo assim, as únicas marcações desse trecho são dos termos centrais, em amarelo, 

que aqui são três: crimes, delinquência e delitos (esses termos para a autora se equivalem). 

Essa equivalência percebida aqui entre os termos não é nova. Como vimos nas análises 

anteriores, elas aparecem no texto de Freud e também no texto de Lacan.  

 Logo no começo desse trecho, a autora faz uso de uma citação de Jacques-Allain 

Miller
11

 para definir o conceito “novo sintoma”. Trata-se de um termo com a qual Salum se 

propõe a trabalhar, segundo a definição desse autor especifico, com o intuito de verificar, em 

sua tese, se o referido conceito pode englobar o fenômeno estudado por ele: os crimes.  

 Os conceitos utilizados nesse trecho são retirados da obra freudiana e lacaniana. São 

eles: sintoma, recalque, angústia, ato, desejo, gozo e objeto. Esses conceitos são utilizados 

pela autora para formalizar o que seria a pergunta de pesquisa desta tese, qual seja: “em que 

medida os atos, quando considerados crimes ou delitos, respondem ao encontro com o objeto 

que causa angústia, de forma semelhante à que foi abordada?” Esta pergunta nao é posta de 

maneira a ser entendida como a questão norteadora da investigaçâo já que a tese não é 

construída para esclarecer se os crimes são ou não formas de respostas ao encontro com a 

angústia. Ou ainda, o objetivo da autora, ou pelo menos o objetivo que consta no resumo da 

tese, nao é esse. 

 Nos chama a atenção o fato desta possível pergunta que conduziria a investigação 

estar sendo apresentada no fim da tese, mais especificamente, em seu último capítulo e 

também o fato desta pergunta não estar associada ao objetivo da tese, qual seja, demonstrar 

que a delinquência é um sintoma social da contemporaneidade. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Jacques-Allain Miller, genro e aluno de Jacques Lacan, foi eleito por este como o responsavél pela transcrição, 

estabelecimento, edição e publicação de suas obras. Miller se torna, assim, uma figura importante na história da 

psicanálise Lacaniana, se tornando responsavél por uma das escolas ou vertentes teóricas existentes atualmente 

originadas a partir da obra lacaniana. A leitura milleriana da obra lacaniana é representada institucionalmente 

hoje pela Associação Mundial de Psicanálise. Miller foi gerador de grandes controvérsias que vieram a 

contribuir para a origem de outras escolas, transcrições e traduções da obra de Jacques Lacan. 
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Tabela 28 - Trecho 6 do dado 3 

 Capitulo 7 - 5° parágrafo da página 133 

N. da 

linha 

Reprodução 

1                Na sequência, passaremos a alguns fragmentos de casos para ilustrar 

o que se pretende 

2 demonstrar - a delinquência como uma nova forma do sintoma.  

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

Neste trecho, encontramos o que seria a tese deste texto, ou seja, a delinquência 

compreendida como uma nova forma de sintoma. O que chama a atenção são principalmente 

dois pontos: 

 

• Elaborar uma tese para defender uma hipótese (violência como um novo 

sintoma) que já foi trabalhada e defendida em teses anteriormente (Miller, 2005; Cottet, 

2008). 

• Elucidar a tese do trabalho no último parágrafo do último capítulo do texto. 

 

 O primeiro ponto, especificamente, nos faz refletir sobre a diferença entre apoiar-se no 

“pai” e identificar-se a ele. Ou, ainda, nos dois conceitos já expostos nesta dissertação, qual 

sejam, alienação e separação. Apoiar-se no pai é um movimento possível para o sujeito que já 

conseguiu efetivar algum nível de separação do Outro, enquanto que a identificação ao pai se 

dá no movimento contrário, ou seja, de alienação ao Outro.  

 Podemos, então, nos utilizar de um autor como base para nosso trabalho e permanecer 

repetindo suas constatações, ou, podemos nos utilizar de um autor para avançarmos 

considerando as formulações por ele elaboradas.  

 Percebemos, até este ponto da análise, que a transmissão que se passou entre Freud e 

Lacan se aproxima mais do segundo tipo de apropriação, o “apoio no pai”. Já a apropriação 

feita por Salum da leitura milleriana tem maior aproximação do que seria a “identificação ao 

pai”. 

 Sobre essa diferença, não podemos deixar de considerar os diferentes estatutos que 

estão em jogo quando falamos de Freud ou Lacan e quando falamos de Salum. Como vimos 

no segundo capítulo desta dissertação, tanto Sigmund Freud quanto Jacques Lacan são autores 
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fundadores de discursividade, conforme conceituado por Foucault. Como também já 

discutimos, Maria José Gontijo Salum não se encaixa na mesma situação.  

 Isso tem implicações lógicas em nossa análise quando afirmamos que os autores que 

fundaram um discurso dentro de um campo de saber apresentam formulações que podemos 

aproximar de um movimento de separação, ou de apoio no pai, enquanto que uma escritora 

que não funda uma discursividade está operando em sua escrita mais na lógica de uma 

identificação ao pai/mestre, ou seja, ainda em um movimento de alienação ao Outro.   

 Um exemplo do que estamos afirmando é o fato de a tese do texto estar explicada em 

apenas uma linha, ou, mais especificamente, em apenas oito palavras, o que pode ser um 

indício de uma possível desimplicação da autora com sua própria tese em relação a 

preocupação que demonstra com a tese de Freud, de Lacan, de Miller e de Cottet. 

 Também podemos pensar que, no que concerne à tese propriamente dita, é interessante 

notar que há vários trabalhos, anteriores a essa tese de doutorado, que defendiam a tese de que 

o crime, ou a delinquência, ou a violência possam ser vistos como uma nova forma de 

sintoma contemporâneo, o que nos mostra que nessa tese não há o aspecto da originalidade, 

do movimento de separação ou de apoio no pai do qual falávamos anteriormente.  

 

Tabela 29 -  Trecho 7 do dado 3 

 Conclusão - 2° parágrafo - página 138 

N. da 

linha 

Reprodução 

1       Baseada na interlocução da Psicanálise com o direito penal, esta tese 

pretendeu refazer 

2 o percurso dessa interface, buscando atualizar a contribuição da Psicanálise à 

criminologia nos 

3 dias de hoje. Partindo da descoberta de Freud, do ensino de Lacan e da 

orientação de Jacques- 

4 Allain Miller, esperamos ter localizado o trajeto que cabe ao psicanalista neste 

campo, para 

5 que este não se desvie do caminho traçado por Freud. 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 

 

 Este trecho é o de finalização dessa tese de doutoramento. Embora não tenha a 

marcação em amarelo, ou seja, não consta o núcleo temático “crime” e nenhuma de suas 
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sinonímias, consideramos interessante expor o trecho para que se possa ter uma compreensão 

mais ampla do texto como um todo.  

 A tese, como o trecho acima descreveu e os trechos que analisamos demonstrou, tratou 

de resenhar o texto freudiano, depois os textos lacanianos, e posteriormente realizar uma 

revisão literária de vários autores que haviam investigado a criminologia em diversas épocas. 

Por fim, a tese toma os textos de Jacques-Allain Miller e Serge Cottet (que não aparece 

mencionado neste excerto) e as leituras feitas por esses respectivos autores dos textos 

freudianos e lacanianos, e através deles realiza uma resenha nos capítulos finais.  

 Na parte da tese dedicada às conclusões da autora, de onde retiramos o trecho acima, 

não encontramos nenhum posicionamento da mesma sobre o tema que abordou em sua tese, 

ou pelo menos nada que se distinga do que os autores de referência escreveram. Também 

podemos entender que o “posicionamento” da autora é se colocar de forma “colada” aos seus 

autores de referência, camuflando, assim, o seu posicionamento próprio.  

Pelas análises que fizemos até este momento, parece que a autora acaba por colocar os 

autores em um lugar de onipotência, em lugar de “mestre” que detém a verdade. Diante disso, 

parece que nada se tem a fazer que não seja repetir as “verdades” já postuladas. Isso fica mais 

evidente na sua última frase do texto da tese: “não se desvie do caminho traçado por Freud”.  

É possível perceber com esta frase que a autora supõe a existência de autores que se 

desviaram da proposta freudiana. Na tese fica claro que para Salum existe uma “verdadeira 

psicanálise” ou um caminho teórico correto a ser seguido, uma única possibilidade de 

compreensão do texto freudiano e esta seria a leitura de Lacan, desconsiderando, portanto, 

outras escolas importantes para a Psicanálise que se construíram a partir de freud, como por 

exemplo, a escola Kleiniana e Winnicottiana que se desenvolveram de forma mais evidente na 

Inglaterra.  

 

4.2.4 Considerações gerais sobre os resultados desta categoria analítica 

 

 Em uma leitura transversal, vamos verificar que os termos marcados em verde, que se 

repetem nos três textos, localizam um núcleo relativamente estável na transmissão desse tema. 

Esse núcleo temático é composto pelo Édipo, pelo sentimento de culpa, pelo incesto e pelo 

parricídio.  Ou seja, desde que Freud associou o crime ao Édipo, ao sentimento de culpa, ao 

incesto e ao parricídio, isso aparentemente se tornou um aspecto fixo na escrita de textos 

sobre o tema “crime” desde Freud.  



123 

 

 

 Além disso, tanto Lacan, como Salum se apropriam desse núcleo fixo ou dessa 

associação de conceitos relacionados a esse campo temático inaugurado por Freud, cada um à 

sua maneira.   

 Foi possível observar, pelo nosso percurso de análise, que houve uma transmissão de 

saber por meio da escrita de Sigmund Freud para Jacques Lacan. E nesse sentido é importante 

enfatizar que, se a castração é o que se pode transmitir, um autor só transmite se pôde ir além 

do pai. Essa “passagem” ficou evidenciada, na categoria de análise, pelas proposições teóricas 

freudianas e apropriações e novas formulações lacanianas.  

 Mais especificamente, verificamos que ao tratar do crime e do criminoso, Sigmund 

Freud estava interessado em investigar o mecanismo psíquico que opera no Complexo de 

Édipo com o objetivo de entender seus efeitos que, nesse caso, estavam sendo acompanhados 

por ele na clínica, com o nome de “consciência de culpa”.  

 Em 1923, sete anos após a publicação do texto de Freud que tomamos aqui como 

dado, ele apresenta a consequência teórica do que nasceu sob o nome de “consciência de 

culpa”, qual seja, o supereu. O supereu foi conceituado por Freud como herdeiro do 

Complexo de Édipo, instância inconsciente que introjeta as normas da cultura e da sociedade. 

 Considerando essas formulações escritas por Sigmund Freud, Jacques Lacan faz suas 

apropriações e avança na teoria fazendo outras formulações considerando para isso as 

propostas freudianas. Para explicitar essa transmissão de saber que se dá entre Freud e Lacan, 

podemos lembrar que recuperando a noção de “sentimento de culpa” freudiana, Lacan 

formula o conceito de responsabilidade e o usa como uma “via alternativa” para o sujeito na 

saída do Édipo, de maneira que, depois de Lacan, o crime se torna um ato (conceito também 

formulado por Lacan) necessário para fixação da “consciência de culpa”. Com essa leitura 

lacaniana o ato criminoso é a assunção de uma posição subjetiva contrária a uma postura 

responsável do sujeito.  

 É interessante lembrar que para Salum existem pelo menos três autores com o mesmo 

status de referência, quais sejam, Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller e Serge Cottet. Isso 

significa dizer que a função de “pai” para Salum não está centrada exclusivamente na figura 

ou nos textos lacanianos.  

Percebemos, então, que quanto a categoria que pretendíamos analisar, ou seja, os 

deslizamentos teórico-conceituais, chegamos à conclusão que Sigmund Freud é um autor que 

contempla essa marca de facilitação da transmissão, qual seja, a primazia da singularidade, a 

inovação teórica. Da mesma forma, Jacques Lacan, na função de leitor de Freud, apresenta a 

mesma marca em seu texto.  
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Maria José Gontijo Salum não evidencia tais marcas, estando localizada mais ao lado 

da primazia da reprodução, na ausência de deslizamentos conceituais e de inovações teóricas. 

Essa conclusão pode ser entendida pela via da transferência, ou melhor, pela fato do não 

estabelecimento dela na minha relação enquanto leitora com a autora do texto.  

Mas, também, pode ser compreendida apenas levando em consideração o nao 

posicionamento de Salum em seu texto, fato que, como vimos, acaba produzindo um 

afastamento do leitor por não propiciar um espaço de entrada do mesmo no texto lido. Salum 

constrói a tese fazendo resenhas do texto de Freud, de Lacan, de Miller e de Cotter, de modo 

que sua singularidade fica escamoteada na escrita, dificultando assim a transmissão. 
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Desejo e estilo: laços que sustentam a 
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Desejo e estilo: laços que sustentam a transmissão de um saber inconsciente pela escrita 

Quanto ao desejo de Freud, coloquei-o num nível mais elevado. Eu disse que o 

campo freudiano da prática analítica permanecia da dependência de certo desejo 

original que tem sempre papel ambíguo, mas prevalecente na transmissão da 

psicanálise (...) É também do desejo como objeto que se trata em Freud (Lacan, 

1964/1985).  

 

No início deste trabalho, nos perguntamos a respeito da possibilidade do 

estabelecimento de correlações entre a maior ou menor implicação subjetiva de quem escreve 

e de quem lê e a maior ou menor possibilidade de transmitir um saber para a geração 

subsequente.  

Apostamos que, tanto o nível de deslocamento teórico-conceitual do qual o autor é 

capaz, quanto o modo as modalidades linguísticas são utilizadas em seu texto poderiam nos 

dar indícios da possibilidade da instauração de um espaço onde o leitor poderia se vincular e, 

assim, estabelecer um percurso de transmissão de saber pela escrita. 

Entendemos que, observando o quanto o autor se coloca, na superfície textual, mais ou 

menos alienado em relação aos discursos precedentes, ou ainda, o quanto pode se autorizar a 

se separar de seus “mestres” e avançar, por meio dos deslocamentos ou fixações teórico-

conceituais (categoria de análise 1), poderíamos recolher indícios da marca da castração (ou 

da ausência desta) para aquele que escreve.  

Isso porque, ao identificarmos um autor que pode reconhecer, no campo onde decidiu 

se inserir,  falhas, lacunas do conhecimento articulado a respeito do fenômeno que decidiu 

estudar, pode vir a  inferir, nesse espaço mesmo de falta, possibilidades de invenção, de 

criação de um estilo, de algo próprio, singular. 

Apostamos, ainda, que o nível de implicação ou desimplicação que um autor poderia 

estabelecer com seu texto, se verificaria na outra categoria analítica trabalhada, as 

modalidades linguísticas. Poderíamos, por meio da análise do modo como ele escolheu se 

expressar, extrair, da escrita do autor, um índice do desejo que se depositava (ou não) no seu 

trabalho.  

Perceber se a realização da tarefa concreta (escrita do texto) esteve (ou não) vinculada 

ao desejo inconsciente do autor implica diretamente no percurso de transmissão que 

estudamos até aqui. É  por meio do seu desejo que o autor possibilita, no texto, espaços para 

um trilhamento, para a vinculação do desejo do outro, para o enganchamento de uma nova 

geração. Ou seja, é, também, por meio do desejo que se transmite um saber pela escrita. 
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Em outras palavras, a transmissão do saber inconsciente por meio da escrita se dá via 

possibilidade de castração, de barramento, da divisão do sujeito-autor. Na presença de 

castração, assume-se uma ausência de saber que causa desejo. Sem nos alongamos em 

explicações que truncariam a compreensão dessa conclusão, cumpre esclarecer que, em última 

instância, essa assunção se refere à impossibilidade de encontrar, no mundo, alguém que 

soubesse onde fica e como se usa o objeto para sua pronta satisfação.  

Tomar o fato de que cada qual deve aprender a "se virar" com suas próprias 

excentricidades pode potencializar o que há de mais singular em um sujeito: o estilo que ele 

pode inventar apartir daquilo que lhe falta. Por esse motivo, os autores que se aproximam de 

uma posição subjetiva mais singular, de uma escrita mais inventiva, menos alienada, são os 

que possuem maiores possibilidades de serem bem sucedidos em seus intentos de transmitir 

um saber.  

Por terem, eles mesmos, honrado o desejo da geração que os precedeu, são, também, 

os que melhor conseguem expressar, na escrita, as suas próprias apropriações das formulações 

antecedentes. Foi essa a hipótese que funcionou como motor desta investigação, e por meio da 

qual podemos considerar o estilo e a sustentação de um desejo, aspectos fundamentais para a 

escrita de um autor que almeja ser transmissivo.  

Parece importante ressaltar, ainda, que para que seja possível a construção dessa 

postura singular, é preciso que algo se “dezescreva” neste sujeito-autor: seus preconceitos a 

respeito do fenômeno estudado, do campo onde decidiu se inserir, de seus modos 

preferenciais de se organizar para a escrita. Trata-se de um movimento de coragem e de 

compromisso com o próprio desejo que só é possível para aquele que, antes de mais nada, 

pôde reconhecer sua própria castração. Trata-se, então. de um movimento de implicação e de 

responsabilização consigo mesmo, com o que foi construído teoricamente pelas gerações 

anteriores e com o texto que se está escrevendo.  

Tanto nos resultados da primeira categoria analítica utilizada (modalidades 

linguísticas) quanto na segunda (deslocamentos teórico-conceituais) percebemos que os 

autores que puderam se apropriar, mais concretamente, do que Barzotto (2014) nomeou de 

“dezescrita”
 12

 são os mesmos que, efetivamente, transmitiram um saber para as gerações 

futuras, ou seja, transmitiram um saber aqueles que puderam dar consequências próprias aos 

                                                 
12

 “O neologismo Dezescrita nomeia uma modalidade de leitura e de escrita na qual, na produção intelectual, seu 

autor não se limita a obedecer, irrefletidamente, a direção interpretativa presente nos textos que tomou como 

objeto de estudo.” Apresentação completa do conceito. Disponível em: http://paje.fe.usp.br/~geppep 

/workshop2012.html  

http://paje.fe.usp.br/~geppep%20/workshop2012.html
http://paje.fe.usp.br/~geppep%20/workshop2012.html
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autores precedentes, contribuindo significativamente para o avanço do campo teórico em 

questão, a Psicanálise. 

Quando relacionada às categorias analíticas, a dezescrita, estaria mais próxima aos 

autores que empreenderam avanços conceituais, que deram contribuições próprias para o 

campo estudado. No caso da outra categoria, a dezescrita estaria mais ao lado da presença da 

modalidade axiológica no texto, ou seja, tenderia estar correlacionada com a modalidade que 

mais expressa a singularidade do autor na escrita. 

Como observamos nas análises realizadas, tanto Freud quanto Lacan se colocaram 

mais próximos dos deslocamentos teóricos, ou seja, limitaram-se menos aos discursos 

precedentes (o que não significa que não fizeram uso destes, como já discutimos). Também 

notamos a utilização quantitativamente bastante significativa de ambos autores no que se 

refere à modalidade axiológica.  

Podemos ler os mesmos resultados sob a ótica das duas operações de constituição do 

sujeito, quais sejam, a alienação e a separação, que, por sua vez, como trabalhamos 

anteriormente, estão vinculadas, respectivamente, à identificação ao pai e ao apoio no pai.  

Notamos, nas análises que fizemos dos três conjuntos de dados, que tanto Freud 

quanto Lacan acabam se aproximando de uma posição mais marcada pela possibilidade de 

separação do “mestre”, dos “autores de referência” ou dos discursos correntes em suas épocas 

e também aqueles que os antecederam. Isso possibilitou que ambos pudessem questionar 

alguns pontos da teoria psicanalítica que vinham sendo interpretados de um determinado 

modo em suas épocas.  

Por estarem em uma posição menos “colada” aos referenciais, tiveram uma margem 

maior para construírem propostas que diferissem daquelas já legitimadas na época. É 

importante dizer que este fator colabora para que um leitor encontre espaço para invenção no 

texto de um determinado autor, o que não significa que este fator seja único e determinante.  

Já no terceiro conjunto de dados analisados, pudemos notar que a autora se coloca de 

uma maneira um pouco mais próxima do que estamos denominando “identificação ao pai”, ou 

seja, da alienação, de um certo “colamento indiferenciado” daquele que escreve em relação 

àqueles que foram lidos por aquele que escreve.  

Nesse sentido, o que acaba aparecendo no texto são as vozes dos autores antecedentes 

(e referências para aquele escritor), gerando, assim, uma série de repetições que não 

corroboram para o avanço do campo teórico, não produzem espaços para vinculações no 

texto, o que, consequentemente, não cria um cenário mais propício para a transmissão de um 

saber inconsciente, que se dá a medida que um texto pode expor a singularidade de seu autor. 
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Não podemos esquecer, ainda, que tanto Freud quanto Lacan eram médicos e 

preocupados com seus pacientes que estavam sofrendo na clinica, enquanto Salum, ao 

escrever uma tese de doutorado. está em outro contexto, inserida em um programa de pós-

graduação cujas  preocupações são mais teóricas.  

Isso abre-nos a possibilidade para pensar que o desejo de Salum estava direcionado ao 

meio acadêmico, mais ligado à redação da tese e sua defesa. Este é um fator que difere seu 

texto com relação ao que teria  motivado a escrita de Freud e de Lacan. Dessa maneira, é 

possível pensar que a transmissão do saber contido no texto de Salum, quando se dá, ocorre 

de forma diferente daquela propiciada por Freud e Lacan. 

Fica, portanto, como sugestão para pesquisas futuras um estudo no qual  as diferentes 

formas de textos, diferentes contextos, diferentes objetivos e preocupações, sejam incluídos 

na investigação de forma mais consequente no que tange aos variados modos de expressão do 

desejo de um autor.  

Como vimos no percurso desta dissertação, enquanto leitores, tendemos a nos vincular 

mais facilmente com o autor que consegue deixar transparecer seu desejo na escrita. Me 

colocando como uma quarta geração que pôde ler Freud, Lacan e Salum, percebo que, para 

mim, a transferência se estabeleceu de forma muito mais consistente com os dois primeiros, 

que puderam, por meio de suas obras, me convidar a questionar, investigar e escrever.  

Podemos pensar que os textos freudianos e lacanianos são permeados, como vimos, 

por espaços de reflexão para o outro que lê. Não são textos que se fecham em si ou que não 

consideram o leitor. Essa forma de se posicionar subjetivamente na escrita convida o leitor a 

se vincular, a continuar escrevendo e inscrevendo suas próprias marcas, traçando percursos 

que nao repitam os ja trilhados. É neste sentido que uma posição ética presente no texto 

freudiano e lacaniano propicia um espaço para a transmissão de um saber pela via do desejo, 

do estilo, da relação transferencial.  

Deixar um legado para o mundo por meio da escrita, como o fizeram Sigmund Freud e 

Jacques Lacan, é colocar algo de si ao escrever, é permitir que seus traços apareçam no texto, 

é questionar constantemente os discursos que nos cercam e principalmente o seu próprio 

discurso, suas próprias verdades e teorias. Transmitir através da escrita é, além de um ato de 

criação, um ato de generosidade e de responsabilidade. 

Ao nos referirmos a conceitos tais como  castração,  falta,  estilo e  desejo, estamos 

apontando para os pilares que sustentam a possibilidade de uma transmissão de saber pela 

escrita entre gerações. Como pudemos perceber ao longo do percurso de análise, estes são 
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elementos que estão imbricados no momento da escrita e que podem (ou não) transparecer no 

texto.  

O sujeito, advertido da sua castração, pode identificar em si uma falta, ou seja, 

consegue se reconhecer incompleto. É só por isso que ele pode desejar e, desejando, pode 

inventar algo próprio, um estilo, por meio do qual é possivel escrever textos atraentes para as 

gerações vindouras.  

Quando isso ocorre, o desejo e o estilo podem transparecer na escrita, o que 

possibilita, ao leitor, espaços de vinculação. Posto isso, pensamos que esse estudo pode sofrer 

desdobramentos no campo da educação, podendo, quiçá, a vir interessar aqueles que refletem 

a respeito de aulas que incluem ou não os alunos ao serem ministradas.  
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