
Estruturalismo e Psicanálise- Parte I 

Taciana de Melo Mafra 

 

Com Lacan constituem-se os elementos que conferiram à obra freudiana o que, para ela, 

ensejava seu fundador: esperanças de progressos decisivos no rumo da ciência. 

O desejo de Freud de fazer a Psicanálise galgar um estatuto de ciência é por ele declarado  e 

procurado no transcurso de toda a sua obra. A tradição de sua formação advinda dos primórdios dos 

princípios da Escola de Helmholtz, sob a orientação do estimado e reconhecido Professor Brücke, é 

notória enquanto matriz do rigor com que ele irá construir o edifício de uma “Nova Ciência”, como ele 

mesmo denominava a Psicanálise. 

Mas foi preciso que a descoberta do inconsciente freudiano adentrasse a segunda metade do 

século XX, para que, uma conjuntura muito particular estabelecesse a via pela qual se faz reconhecer 

sua ordenação epistêmica. 

A Psicanálise nasce, portanto, da ciência, como sublinha Lacan, mas assinala uma tal 

subversão dos conceitos sobre o científico, que a exila, durante anos, das discussões entre os doutos 

renomados na tradição europeia. Esse exílio de certa forma se rompe, ao final da primeira década do 

século, quando muitos eminentes intelectuais e grandes homens da Medicina dirigem para o texto 

freudiano um olhar de cobiça, que, muitas vezes ávido, conduz a destinos desastrosos, como é o caso 

das rupturas de Adler, Steckel e Jung. 

A consagração da obra de Freud se dá uma década após a publicação de “A Interpretação dos 

Sonhos”, e se consolidará cada vez mais até sua morte. Uma consolidação que tem uma escalada 

veloz, a partir dos laços bem atados por suas ideias e pelos efeitos delas decorrentes, que 

circunscreverão um grupo crescente de defensores e articuladores da difusão da causa freudiana. 

Ocorre que dentro do grande grupo que rodeava o Pai da Psicanálise, contavam-se poucos que 

pudessem acompanhar o alcance de tamanha descoberta. Os interlocutores de Freud, apesar do 

fascínio de que se tomavam diante dele e do seu texto, pouco ou nada acrescentaram a suas 

construções, mas muito a distorceram durante sua vida e após sua morte. Freud, no entanto, ansiando 

por interlocução, tentava dar relevo às várias tentativas de contribuição, e é premente em sua obra uma 

grande quantidade de citações desses trabalhos, onde ele dá espaço para diversas passagens de total 

ingenuidade, quando não, esterilidade, o que revela a penúria de seus espectadores. 

Não é tão difícil dimensionar que uma descoberta como a de Freud precisasse de tempo para 

ser metabolizada. Por mais que os adeptos da Psicanálise, e mesmo os primeiros analistas, entrevissem 

a gravidade do que com ela se anunciava, a sofisticação de tal sistema exigia refazer as lentes 

especulativas até então marcadas pela Filosofia e pelo cogito cartesiano. 

O ajuntamento em torno da Psicanálise, nesse primeiro tempo, tem uma função imprescindível 

e paradoxal para o destino da Psicanálise: alarga os horizontes do acesso ao pensamento de Freud, 

através de uma política de estratégias definidas e circunda com exatidão o que é do domínio freudiano, 



preservando a Psicanálise de distorções no que concerne aos princípios fundamentais estabelecidos por 

Freud. 

A princípio, é assim que parece ser, conquanto se estabeleça aí um paradoxo. No seio da 

grande Associação Internacional, fundada para proteger o legado de Freud, se dará a contrapartida de 

tais propósitos, e o que se verá desdobrar após sua morte são verdadeiras caricaturas das teorias e dos 

fundamentos de sua prática.  

É então por volta de 1945 que a letra freudiana será retratada num contexto sem precedentes 

na história intelectual do mundo ocidental. Essa conjuntura tomará a forma do que será conhecido 

como  o fenômeno estruturalista. 

Ao contrário do que ocorre no primeiro tempo das especulações sobre a Psicanálise, um novo 

circuito de interlocução é montado sobre a letra de Freud. Desta vez o brilhantismo e a altura 

visionária dos atentos darão um tônus à Psicanálise que irá aproximá-la e introduzi-la como referência 

para o circuito das disciplinas que buscam novos modelos incitadas pelo apetite do modernismo. Essa 

tendência clama por aproximar do científico o que até então era tratado sob o crivo da velha metafísica 

ocidental. 

 Teremos de percorrer um caminho longo, revendo as peças da engrenagem que constitui o 

motor do estruturalimo, descrito assim por Foucault: “O Estruturalismo não é um método novo; é a 

consciência desperta e inquieta do saber moderno”1. 

O fenômeno estruturalista estabelece na França um contexto ímpar, concernente ao fato de que 

nele, reúne-se a maior parte da intelligentsia producente de novas obras, em torno das ciências sociais, 

que tomam impulso no decorrer dos anos 50 e 60. 

O resgate do que houvera sido recalcado na cultura ocidental é uma marca da abordagem 

estruturalista, que tem como pedra de toque a Antropologia e a Psicanálise balizando o trabalho, a 

partir da soberania do inconsciente, ao contrário da elegia ao sentido manifesto, que encobre o 

impossível, o inacessível da história ocidental. 

O conceito de estruturalismo deriva de estrutura, do latim structura, do verbo struere, quer 

dizer: “a maneira como um edifício é construído”2, Nos séculos XVII e XVIII, esse sentido se 

modifica, ampliando-se em alusão aos seres vivos, tanto no sentido do corpo, segundo Fontenelle, 

quanto de língua, com Vaugelas ou Bernot, o que descreve de que maneira as pares integrantes de um 

ser ordenam-se no todo. Desta forma abrangem-se diversas aplicações como, por exemplo: estruturas 

anatômicas, estruturas psicológicas, estruturas geológicas, estruturas matemáticas etc. 

                                                
1 FOUCAULT, M. Les Mots et les choses. Paris: Gallimard, p.221. 
2 Dictionnaire de Trévoux, ed. de 1771, apud DOSSE, F. História do Estruturalismo I. Campinas-SP: 
Ensaio, p. 15. 



Foi com Spencer, Morgan e Marx, no século XIX, que a postura estrutural se inseriu no rol das 

ciências humanas como “um fenômeno duradouro que combina de maneira complexa as várias partes 

de um conjunto numa acepção abstrata”3. 

Como afirma François Dosse, o termo Estrutura não é encontrado em Hegel e é pouco usado 

em Marx, particularmente no prefácio à “Crítica da Economia Política” de 1859, sendo apenas 

consagrado por Durkheim em “Les règles de la méthode sociologique”, em 1895.   

A partir de então se encontra no “Vocabulaire” de André Lalande (1900 e 1926), o termo 

estruturalismo definido como neologismo. 

É de certa forma para se opor à Psicologia Funcional que o termo estruturalismo é inaugurado, 

sendo utilizado por uma determinada fatia da Psicologia. No entanto, o marco fundamental do 

emprego do estruturalismo, como método, se dá com as inovações na Linguística, com Saussure. 

No “Curso de Linguística Geral”, uma referência ao termo estruturalismo é feita por 

intermédio de outro termo, sistema, que é empregado de maneira estreita. O uso específico do termo 

estruturalismo terá sua grande afirmação com Troubetzkoy e Jakobson na Escola de Praga, de onde 

verificar-se-á sua difusão, desdobrada na revista “Acta Linguística”, que tem como primeiro artigo um 

texto que trata de “Linguística estrutural”. Foi de Hjelmslev, linguista dinamarquês, a iniciativa de sua 

fundação em 1939, ano da morte de Freud. As ciências humanas tomarão, a partir de então, esse nome 

como uma espécie de nome de batismo, o que terá consequências definitivas para o pensamento do 

século XX.   

Os precursores do estruturalismo incitam uma visada que dista, particularmente, da abordagem 

funcionalista, adotada por quase todas as disciplinas no século XIX, e que vêm tombar, com as 

proposições dos sistemas, anunciadas por Marx e Freud, por eles sublinhadas. 

A reconstituição da história do estruturalismo exige conhecer suas referências, as 

personalidades nele envolvidas, de maneira exponencial as figuras de Saussure, Merleau- Ponty, Lévi-

Strauss, Jakobson, Althusser, Foucault, Barthes e Lacan.  

Na verdade, é a partir do corte saussuriano, que ratifica e fundamenta a arbitrariedade do 

signo, já demarcada por uma certa tendência da Lingüística, e inaugura a teoria do valor, que se dá a 

filiação a seus pressupostos, resultante no fenômeno estruturalista.  

Ele soluciona um antigo problema estabelecido por Platão no Crátilos, onde este discute com 

Hermógenes sobre a nomeação das coisas. O primeiro vê nos nomes um decalque da natureza, 

enquanto o segundo afirma a arbitrariedade da escolha dos nomes pela cultura. É, portanto, do lado de 

Hermógenes que a teoria da arbitrariedade do signo encontra sua âncora, já tendo sido tão 

magnificamente indicada por Goethe e Molière. 

É com a publicação do “Curso de Linguística Geral” em 1915, após a morte de Saussure, que 

a Lingüística é erigida erige-se como ciência, tendo sido a brochura organizada por Bally e Séchehaye, 

                                                
3 DOSSE, F. Op. cit. p. 15. 



a partir da coletânea dos cursos ministrados entre 1907 e 1911, que foram anotados por seus alunos e 

raramente registrados pelo mestre genebrino. 

É com muito rigor que Ferdinand de Saussure livra a Linguística do empirismo e das 

considerações psicologizantes, fornecendo um modelo que delimita elementos para a abstração, 

circunscrevendo para a Linguística o estudo da língua com sua ordem própria, deixando, desta forma, 

o sujeito de fora de suas especulações pela impossibilidade de abordá-lo com a precisão de seus 

postulados, pois quando ele fala se estabelece uma outra ordem.    

Essa restrição tão claramente definida por Saussure tem com seus princípios a ambição de 

edificar uma semiologia geral que reúna as demais disciplinas interessadas pelos signos e sua relação 

com o social: “A Linguística não é senão uma parte dessa ciência geral”4.    

É na esteira dessa ambição que se perfaz o projeto estruturalista, integrando nesse paradigma 

todas as ciências do signo, e é nesse sentido que a Linguística é chamada a ciência-piloto do 

estruturalismo. 

Mas é preciso, encontrada esta pedra angular, compreender de que modo se atam as relações 

entre os homens que se situam no cerne desse projeto, para assim acompanharmos  como se dá a 

inserção desse paradigma em diversos campos. Tomaremos como partida o homem Lévi-Strauss, que 

é, sem hesitações, apontado como o Pai do estruturalismo. 

Lévi-Strauss, nascido em 1908, portanto 8 anos após o nascimento de Lacan, tem em suas 

origens a marca da relação com o artístico e o sensível. Sempre deixou declaradas suas duas grandes 

paixões: a arte e a natureza. Seu bisavô era violinista, e seu pai, assim como alguns tios, pintor. Além 

dessas duas características marcantes, a vida deste célebre era atravessada de sua obstinação em não se 

deixar perder em sua sensibilidade, e para isso impõe-se a construção de grandes sistemas lógicos. 

A relação com o socialismo vem de suas leituras profundas da obra de Marx aos 17 anos, o 

que o coloca no interior de um engajamento político que declinará após severas decepções, que o 

levarão a afirmar um risco em: “encerrar as realidades políticas no quadro de idéias formais”5. No 

entanto, a veia política jamais deixará de pulsar em seus trabalhos de etnólogo. 

Sua carreira de etnólogo é por ele mesmo contada em seus primórdios em “Tristes Tropiques”. 

A convite de Célestin Bouglé, virá para o Brasil com o intuito de afastar-se da filosofia especulativa e 

aproximar-se ainda mais da antropologia, tida então como disciplina marginal. O trabalho com índios, 

em São Paulo, reunido durante dois anos, será por ele exposto em Paris, conferindo-lhe créditos que 

lhe permitem uma expedição aos Nhambiquara. 

A partir daí seus trabalhos começam a ser conhecidos, mas o exílio, por conta da ocupação 

alemã, levá-lo-á a Nova Iorque, onde acontecerá o encontro decisivo para a elaboração de sua 

antropologia estruturalista, o encontro com Roman Jakobson.   

                                                
4 SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, p. 24.  
5 LÉVI-STRAUSS, Le Monde, entrevista com J.-M. Benoist, 21 de janeiro de 1979, apud DOSSE, F. 
Op. cit. P.32. 



Exilado como Lévi-Strauss, Jakobson dá aulas de fonologia estrutural em francês na New 

School, pelas quais o primeiro se entusiasma: “Os seus cursos eram um deslumbramento.”6 Jakobson 

também assiste às aulas sobre o parentesco, ministradas por Lévi-Strauss. 

Ao retornar a Paris em 1948, retoma seus trabalhos  e ocupa a cátedra de “Religiões dos Povos 

Não Civilizados”, que ele imediatamente retifica para “Religiões de Povos Sem Escrita”. 

O estruturalismo tem em sua inscrição a marca do positivismo comtiano, no que diz respeito a 

seu cientismo, embora se afaste de seu otimismo sobre a idade positiva para a espécie, preservando a 

determinação de lograr transformar-se em ciência, o que demarca a distância da filosofia tradicional. 

Durkheim lega dessa tendência, principalmente a busca holística, e a difusão desses princípios no 

campo sociológico terá, em alguma medida, influenciado Lévi-Strauss, como nos mostra Dosse: “Para 

Durkheim, assim como para A. Comte, a sociedade constitui um todo irredutível à soma de suas 

partes. É nessa base que irá constituir-se a disciplina sociológica. O êxito crescente da noção de 

sistema, depois da de estrutura, encontra-se vinculado ao conjunto das mutações científicas das 

diversas disciplinas na virada do século, principalmente à sua capacidade para explicar a 

interdependência dos elementos constitutivos do seu objeto próprio. Essa mutação afetou tanto a 

Sociologia como a Linguística, a Economia tanto quanto a Biologia... Portanto, Lévi-Strauss não pode 

deixar de situar-se na tradição durkheimiana.”7  

Mas, apesar dessa relação, o caminho de  Lévi-Strauss é, em muito, distanciado do de 

Durkheim, que privilegia as fontes vindas dos historiadores em detrimento do material empírico, que, 

com as ressalvas cabíveis, era bastante considerado por Lévi-Strauss: “A antropologia é, acima de 

tudo, uma ciência empírica... O estudo empírico condiciona o acesso à estrutura”.8     

Sobre o empirismo, ele dirá que é preciso observar, mas como um tempo, que precisa ser 

ultrapassado enquanto sensibilidade, para galgar os fundamentos do real. É nesse sentido que se 

produzirá seu afastamento da corrente empírica anglo-saxônica, principalmente no que concerne as 

suas observações sobre o trabalho de Malinowski, que admitia em seu funcionalismo considerações de 

ordem biológica a propósito da interdição do incesto, no que vai adiante Radcliffe-Brown fazendo uso 

do conceito de estrutura, apesar de continuar sendo demasiadamente empirista e concluir por uma 

interpretação superficial de tecido funcionalista. 

É do lado tradicional da escola histórica alemã que ele encontrará defensores do relativismo 

cultural como Lowie e Boas. Sobre o primeiro ele atestava ser o pioneiro no estudo dos sistemas de 

parentesco; quanto ao segundo, é notória a identificação quanto à ênfase no inconsciente a respeito dos 

fatos sociais e o destaque para a linguagem como possibilidade de acesso a essa estrutura inconsciente. 

Sem dúvida que dessa maneira estava dado o mote por onde fica aberta a via tão fecunda do encontro 

com Jakobson, que mais que um interlocutor importante torna-se um grande amigo. 

                                                
6 LÉVI-STRAUSS, De prés et de loin, p. 47, apud DOSSE, F. Op. cit., p.33. 
7 DOSSE, F. Op. Cit., P. 34. 
8 LÉVI-STRAUSS, Le Regard élolgné, 1983, p.145, apud DOSSE, F. Op. cit., p.34. 



Portanto, por esse caminho se dá o advento absolutamente original da articulação feita dentro 

da antropologia do modelo linguístico que terá seu ponto alto na famosa tese “Les Structures 

élémentaires de la parenté”, marco fundamental do programa estruturalista.  

 

* Na próxima edição, a segunda parte de Psicanálise e Estruturalismo, com a importância de 

Marcel Mauss na obra de Lévi-Strauss, o papel de Merleau-Ponty para o encontro de Lacan com 

Saussure e, finalmente, a consequência dessa rede de relações, incluindo as participações de Althusser, 

Barthes e Foucault para a releitura que fará Lacan da obra de Freud (*). 

 

 

 

 

 

 

 


