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Em 1964, em seu Seminário sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan diz 

que há algo que situará de forma a estabelecer uma função mais geral a estes conceitos, a saber, o 

inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, algo que os engloba e que demonstra seu valor 

operatório. A isso ele chamará a função do significante. 

Lacan sublinhará o percurso de Freud que, através das histéricas, dos seus sintomas, chegará 

ao desejo. Destaca que isso Freud o faz ao ouvi-las falar, resaltando neste ponto, que se a histérica ao 

falar constitui seu desejo, expondo-o aos olhos do Outro como desejo insatisfeito, revela para ele, 

desta forma, a relação do desejo com a linguagem. 

O apelo à satisfação das necessidades vitais do homem é sempre endereçada a um Outro e por 

isso mesmo ganha um estatuto de demanda de amor. 

Mas essa demanda jamais poderá ser atendida em absoluto, o que faz com que se sublinhe ou 

repita o perdido na impossibilidade de haver uma ordem biológica que se baste a si mesma. 

Este Outro, portanto, seria o lugar de onde, na impossibilidade de responder simetricamente a 

uma demanda, estrutura a relação do sujeito com a linguagem. 

O desejo, portanto, é algo constituído no vértice entre a necessidade e o amor, do ponto em 

que esta necessidade se transforma em demanda por sua contingência insuficiente e este amor é 

alienado por essa necessidade.  

O desejo, então, podemos pensá-lo como algo constituído imaginariamente, enquanto esta 

demanda condena o homem ao simbólico, por esta via. 

Assim se dá o salto de Lacan a partir da referência freudiana do desejo, enquanto retorno 

alucinatório do objeto, sublinhando a inadequação e a falta do objeto como constitutivas da linguagem. 

Já vimos que desde Freud está dada a virada do que torna o desejo um fato biológico, algo da 

ordem da necessidade e do campo do natural, para tratá-lo como um fato de linguagem. Temos isto 

bem demarcado n’”A Interpretação dos Sonhos”, marco que define que a expressão dos desejos só se 

pode revelar no trabalho de interpretação ao nível da linguagem. 

É diante disso, admitido por Freud desde os primórdios de sua obra que Lacan fará a sua 

grande aposta. 

“O Inconsciente é estruturado como linguagem.” Estamos diante do principal aforismo 

lacaniano, do qual devemos extrair as consequências relativas à articulação da teoria do desejo. 

Encontramos no desejo uma peculiaridade, que é esta de naquilo que possa parecer 

insuficiente, a saber, o fato de jamais encontrar um objeto que lhe corresponda, efetivar sua eficiência 

à medida que se torna indestrutível. 

Mas como se dá a engrenagem de um desejo perene, para o qual não há objeto possível, no 

nível da linguagem? 



Lacan vai dizer que a presença do desejo é a articulação temporal de um significante com 

outro significante, ou seja, a cadeia significante. 

Então o desejo estaria posto na cadeia significante, e já dissemos que a ele faltará um objeto. 

Mas como caracterizar esse desejo? 

Até aqui, portanto, podemos sintetizar dizendo que desde Freud o objeto do desejo é perdido, 

uma falta que se presentifica. 

Em busca da realização desse encontro decorrerá uma série substitutiva que manterá a 

condição faltosa desse objeto, uma rede tecida pela contingência faltosa e, portanto, deslizante 

perenemente. Isso estabelece a irredutibilidade do desejo à necessidade e constitui a operação que 

Lacan chamará de metonímia. 

O desejo é da ordem do simbólico e pressupõe a cadeia significante. Esta cadeia significante, 

por sua vez, é engrenada na relação com o significado e segundo dois eixos: de contiguidade e de 

similaridade. 

Metáfora e metonímia representam esses dois processos respectivamente e correspondem, em 

Saussure, aos eixos paradigmático e sintagmático, que executam no 1º caso a substituição de um termo 

pelo outro e no 2º caso possibilitam a idéia de contexto e de ligação . 

Não podemos deixar de introduzir a célebre elaboração lacaniana de Real, Simbólico e 

Imaginário. 

Antes de galgar o plano Simbólico o desejo se estatui no plano do Imaginário, na referência ao 

outro ou na imagem do outro que o constitui. 

Aí encontramos a formulação de Lacan da fase do espelho, a partir da qual ele afirma que “o 

desejo do homem é o desejo do Outro”. 

Então temos que o desejo não é outra coisa senão aquilo que faz passar ou tende a fazer passar 

do segundo significante para o primeiro. 

Tomaremos esse “um” e esse “outro” como termos que estabelecerão o circuito dessa cadeia 

que é a própria cadeia do desejo. 

Lacan designa, portanto, S1 ou significante unário ao primeiro significante, aquele que aparece 

como desejável, e S2 ou significante binário a esse outro significante a partir do qual o primeiro pode 

se estabelecer em sua significância. 

Concluímos desse ponto que ser segundo o significante é efetivamente desejar e que o 

significante desejável não é o “um” em si mesmo, mas se constitui a partir do outro significante. 

O que disso resulta é que desta forma é dado o modo de ser desejável e, consequentemente, 

uma radical desilusão, ou seja, S1 só se torna desejável a partir de S2. Impõe-se, assim, a condição 

irrefutável da singularidade do desejo e, por isso, Lacan dirá que o significante em relação ao objeto 

nele desejado é sempre um semblante. 

 

 


