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RESUMO 

Lacan prepara sua releitura de Freud, revisitando, em aproximadamente dois milênios e meio 

de conhecimento registrado, exponencialmente, os sistemas de pensamento filosófico.  

 Essa incursão retroativa lhe concede uma instrumentalização que, somada às construções 

estruturalistas, contemporâneas do freudismo, permitirão compor a topologia da inserção da 

Psicanálise na história do conhecimento, demarcando sua atopia entre a metafísica e a ciência, no que 

determina o campo dos discursos. 

 A “ciência do desejo” crava, com a questão que a funda, um terreno de radical singularidade e 

suporta, assim, a ética de sua práxis: a ética do desejo, do “inconsciente estruturado como uma 

linguagem”. 

 Lacan demonstrará a lógica dessa composição, determinando uma matematização que chamará 

de escritura, a qual determina a assunção da lógica do universal, do particular e do singular retratada 

no esquema L, no grafo do desejo e, por fim, em sua construção do nó borromeu. 

Em todos esses esquemas matêmicos e topológicos estão postas essas três dimensões, visto 

que demonstram operações universais que se estabelecem em estruturas particulares definidas pelo 

significante, em sua singularidade, não relacionável senão com outro significante, numa cadeia tecida 

pelo desejo. 

A nervura que distingue particular e singular é fundamental e tem consequências importantes a 

se depreender, entre elas a afirmação de Lacan de que não há relação sexual, desde que a sexualidade é 

uma inscrição significante calcada na imparidade e fundante do simbólico. No entanto, o sujeito erige 

seu objeto numa relação particular imposta pelo significante.  

A Psicanálise se funda a partir dessa questão sobre o desejo, o sexual e o inconsciente 

constituídos de linguagem, mas acima de tudo, linguagem de um sujeito produzido pela fala. Sujeito 

que Freud propõe reintroduzir na ciência, elaborando uma espécie de Linguística que, como Lacan nos 

aponta, ele próprio desconhecia. 

 

Le résumé 

La Psychanalyse, la Linguistique et la Singularité 

 

 Lacan prépare le terrain de son relecture de Freud, en revisitant deux mille cinq cent ans de 

savoir registré par l’homme, concernent, de forme considérable, aux système de pensé philosophique. 

 Cette incursion rétroactive vous concède une instrumentalization que, avec les constructions 

estructuralistes, contemporains du freudisme, permettrons composer la topologie de la insertion de la 

Psychanalyse dans l’histoire du savoir, en démarquant leur atopia. 



 

 Cette atopia fait référence aux principes circonscrits entre la métaphysique e la science, 

lesquelles déterminent le champ des discours en leur relation avec l’universel, le particulier et le 

singulier. 

La “science du désir” cloue, avec la question que la fonde, un terrain de radical singularité et 

supporte l’étique de sa praxis: l’étique du désir, du “inconscient structuré comme langage”.  

 Avec rigueur, Lacan démontrera la logique de cette composition, en déterminant une certaine 

mathématization qu’il appellera écriture. 

 L’écriture mathématizé détermine l’assomption d’une logique du universel, du particulier et 

du singulier que se dépeindre dans le schéma L, dans le grafo du désire, et à la fin, dans sa 

construction du noeud borroméen. 

Dans tous ces schémas mathèmiques et topologiques ces trois dimensions se sont posé, 

lorsque le propre schéma démontre des opérations universelles qui  s’établissent sous la forme des 

structures particuliers définies pour le signifiant, en dans son singularité, non relationées que par 

rapport a un outre signifiant, dans une chaîne tissu par le désir. 

La nervure que distingue le particulier et le singulier est fondamental et a des importantes 

conséquences pour inférer, entre elles l’affirmation de Lacan qu’il n’y a pas de relation sexuelle, 

lorsque la sexualité est une inscription signifiante calqué dans l’imparité et fondatrice du symbolique . 

Pourtant, le sujet érige son objet dans une relation  particulier imposée par le signifiante. 

La Psychanalyse est fondée a partir de la question sur le désir, le sexuelle et l’inconscient 

constituée de  langage, mais surtout la langage d’un sujet produite par la parole. Le sujet lequel Freud 

propose réintroduire dans la science et ainsi élaborer une espèce de linguistique que, comme Lacan 

nous indique, lui, il même, l’ignore.     
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“Quando realiza uma análise do inconsciente, a qualquer nível, Freud sempre faz 

uma análise do tipo lingüístico. Freud havia inventado a nova Lingüística, antes de que esta 

nascesse. O senhor me perguntava em que me distinguia de Freud: nisto, no fato de que eu 

conheço a Lingüística. Ele não a conhecia e, portanto, não podia saber que o que fazia era 

Lingüística, e a única diferença entre sua posição e a minha se baseia no fato de que eu, 

abrindo um livro seu, em seguida posso dizer: isto é Lingüística. Posso dizê-lo porque a 

Lingüística apareceu alguns anos depois da Psicanálise. Saussure a começou pouco depois 

de que Freud, na ‘Interpretação de Sonhos’, tivesse escrito um verdadeiro tratado de 

Lingüística. Esta é a minha distância de Freud”2. 

                                                
1
 Analista, membro fundador da Instituição Lacaniana de Psicanálise Traço-Maceió. 
2 CARUSO, P. (1972[1966]) Conversaciones com Lévi-Strauss, Foucault e Lacan. Barcelona: Editorial Anagrama.  



 

 

 

Essas palavras compõem um enunciado, endereçado a Caruso em 1966, como resposta no 

transcorrer de uma entrevista. O entrevistado, Jacques-Marie Émile Lacan, se tornara por esse tempo 

um personagem bastante controvertido dentro da massa analítica e intelectual francesa. 

As acusações pelo lado dos antipatizantes eram muitas e propagaram-se com efervescência 

durante muitos anos, no transcorrer do vigor de um trabalho de ensino, o qual, ele, paradoxalmente, 

realizava cercado por um contingente significativo de ferrenhos curiosos e admiradores. 

Os Seminários de Lacan eram freqüentados pela nata da intelectualidade francesa, no conjunto 

das produções que emergiram por volta da década de 30 em Paris, circundadas pelo fio do 

estruturalismo e do surrealismo. 

Os caminhos percorridos por Lacan até chegar ao encontro com o texto freudiano, âncora de 

toda sua ulterior produção, é de um frescor excêntrico. Ele havia cursado Medicina e se tornado doutor 

através de uma tese em Psiquiatria, mas era, simultaneamente, assíduo componente dos círculos 

artístico, político e científico, onde se encontrava bem demarcada a questão do estilo. 

Partir dessa vereda para alçar à articulação entre Psicanálise, Lingüística e singularidade, 

parece encontrar fundamento quando deixamos sublinhado o estilo, naquilo que ele anuncia de relação 

com a singularidade. Para Lacan, o estilo foi uma das primeiras preocupações que o levaram a 

produzir um texto. “O problema do estilo e a concepção psiquiátrica das formas paranóicas da 

experiência3” é um texto escrito no cenário em que transcorriam as discussões sobre a arte e a ciência, 

no que estas portam de universalidade, tratada numa perspectiva de um recorte particular pela via da 

singularidade, expressa pelo estilo de cada comentário feito nesse conjunto. 

“Problemas de estilo” foi um texto escrito por Lacan sobre a questão da paranóia, aclimatado 

pelos casos de Aimée4 e das irmãs Papin5. Andar por esse caminho é rever as reconsiderações de 

Lacan a propósito da paranóia, encontrando um eco desse significante numa frase de Freud a propósito 

da Filosofia. Freud dizia que o discurso filosófico era um discurso paranóico e, desta maneira, erguia a 

barreira que separava a Psicanálise da Filosofia. 

Isso é tomar as coisas na superfície, naquilo que o termo superfície anuncia na topologia da 

borda, onde fica posto o circuito da estrutura em causa. Esta estrutura concerne à posição da 

Psicanálise em sua inserção na história do pensamento. Inserção que fará bradar sua atopia, na ordem 

que efetiva a vigência entre a metafísica e a ciência. 

                                                
3 LACAN, J. (1987) O problema do estilo e a concepção psiquiátrica das formas paranóicas da experiência. In: Da psicose 
paranóica em suas relações com a personalidade, seguido de Primeiros escritos sobre a paranóia. Rio de Janeiro: 
Forense-Universitária, p.375-80. [Publicado inicialmente no nº 1 da revista Le Minotaure, junho de 1933.]. 
4 LACAN, J. (1987) O caso “Aimée” ou a paranóia de autopunição. In: Da psicose paranóica em suas relações com a 
personalidade, seguido de Primeiros escritos sobre a paranóia. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 
5 LACAN, J. (1987) Motivos do crime paranóico: o crime das irmãs Papin. In: Da psicose paranóica em suas relações com 
a personalidade, seguido de Primeiros escritos sobre a paranóia. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 
 



 

Sabemos que Lacan sofreu vários ataques devidos à sua posição de retornar a todo o construto 

da Filosofia. Buscava, apesar das admoestações, a instrumentalização para o que veio propor em sua 

teoria. Mas sempre sublinhou o quanto teoria e prática eram termos inapartáveis, na medida em que 

teoria é compilação de uma prática, balizada com todo o rigor de pressupostos universais. 

A Filosofia percorreu cerca de dois mil e quinhentos anos, montando e remontando sistemas 

de pensamento que postulavam sobre o Ser. Este Ser esteve aí, sempre situado como aquilo que busca 

uma verdade absoluta que contivesse todo o Bem. Tal imperativo tomou muitas formas e se colocou 

ao longo desse trilho, como apontando um objeto que se revelou, passo a passo, inapreensível. No 

entanto, este reconhecimento, ou melhor, esta revelação, não é dada a efeitos de dentro desse campo 

tão bem demarcado pelo rigor de suas especulações. É com a descoberta do inconsciente que será 

possível reconsiderar a operação de uma busca obstinada desse objeto. 

Lacan, retomando esse estatuto, irá afirmar, de forma contundente, algo que surpreende a 

todos com muita presteza, a saber, que é mesmo aí, onde se monta essa busca obstinada, que se opera 

algo que constituirá a topologia do discurso analítico, ou seja, é justamente por não ser possível o 

encontro com essa verdade, que está dado o Ser desejante, em busca daquilo que é faltoso. 

Ora, esta subversão que Lacan faz, ultrapassando as críticas ferrenhas dos opositores que lhe 

pediam contas de sua investigação filosófica, permitiu que fosse possível a ele conduzir seu ensino e 

suas construções, relendo e articulando, demonstrativamente, a teoria do desejo, em Freud. 

Certamente que a teoria sobre o desejo não era algo que estivesse colocada em termos 

elaborados, na obra freudiana. Para Freud, o termo desejo portava uma gama de imprecisões, que iam 

desde uma certa similaridade com o conceito de pulsão, até as recorrentes ambigüidades com os 

termos prazer, sexual, amor e demanda. Portanto, o ponto mais elaborado na obra de Freud sobre o 

desejo se dá em torno da teoria da sexualidade infantil. 

É então daí que Lacan partirá para construir uma teoria do desejo, encontrando o vértice com a 

Filosofia e tecendo uma demonstração que possibilitará recolocar a questão da relação da Psicanálise 

com a ciência, redimensionando o próprio conceito de ciência rubricado pela contundência cartesiana.   

Essa vereda tomada por Lacan, certamente que só é concedida pela utilização que fará dos 

argumentos filosóficos e do corpo da doutrina estruturalista através das letras de Lévi-Strauss, 

Saussure e Jakobson, lidos por ele com a lanterna de Freud. Tal composição determinará um campo do 

saber radicalmente inovador. Na realidade, um campo do saber que marcará a história do pensamento 

humano sem que seja possível que, depois dele, o que quer que diga respeito ao humano desconheça o 

inconsciente e suas formações reveladas na linguagem. 

Lacan marcou a história da Psicanálise com o aforismo: “O inconsciente é estruturado como 

uma linguagem.” Daí por diante, o texto de Freud será tomado por impressões que constituirão o que 

conhecemos como o pensamento lacaniano. 

É com os elementos desse sistema que parece ser possível situar, de forma a demonstrar, que a 

inserção da Psicanálise na cultura demarca, em sua atopia, o terreno de uma radical singularidade. 



 

Freud, em sua tenaz busca de fazer da Psicanálise uma ciência, procurou insistentemente o 

caminho que lhe permitisse – marcado pelo racionalismo legado de sua formação, advinda da Escola 

de Helmholtz –  conferir universalidade a seus pressupostos. 

Foi a partir do mito da horda primeva em Totem e Tabu6, de Psicologia de grupo e a análise do 

ego7, do Moisés e o Monoteísmo8, que ele construiu sua pretensa argüição universal, para seu modelo 

operatório da subjetividade, o Édipo. No entanto, isso não foi suficiente. De certa forma, esses mitos 

mais lhe angariaram opositores do que adeptos. A Antropologia e a Sociologia de sua época fizeram 

ressoar brados de repúdio a equívocos que admitiam nas hipóteses edificadas por Freud. 

Foi Lévi-Strauss, um antropólogo precursor do estruturalismo, quem forneceu os elementos 

para que os mitos freudianos se perpetuassem com vigor, em sua pertinência. 

Lévi-Strauss apontou os operadores que havia por trás da malha imaginária do mito da horda 

primitiva e colocou em caixa-alta as letras que inscreviam esse mito como uma metáfora da 

hominização, pelo advento do simbólico. 

Desta maneira, estão compostos os elementos com os quais Lacan discorrerá a respeito de um 

inconsciente que se efetiva através dessa inserção simbólica, determinante do desejo, e a  teia que 

determina este inconsciente em sua relação intrínseca com o desejo. É justamente calcado em seu 

aforismo do inconsciente estruturado como uma linguagem que ele construirá os ladrilhos da 

engrenagem para a articulação do desejo. 

A engrenagem dos conceitos psicanalíticos é formulada a partir de quatro conceitos 

fundamentais: o inconsciente, a pulsão, a transferência e a repetição. Não são muitos; contudo, esta 

rede se conduz de tal forma, que a problemática que daí se coloca irá impor um rigor inarredável ao 

manejo das questões. 

Falar em manejo das questões exige uma digressão que se impõe articular. É sempre intrigante 

o fato de que Lacan, ao recortar os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise, deixe de fora o 

desejo. Como pensar que um campo do saber que se torna conhecido por “ciência do desejo”, não 

contenha em seu esboço teórico fundamental esse desejo? A compreensão de um tal paradoxo, tal 

como o é o estatuto científico para a Psicanálise, se encaminha quando acompanhamos Alain 

Juranville9 em sua construção metódica a propósito da lógica dos discursos. 

Se um discurso, segundo certa tradição filosófica, é uma resposta a uma questão circunscrita 

por princípios determinados, então se depreende dessa topologia dos discursos que os quatro conceitos 

apontados por Lacan são o crivo da engrenagem conceitual que responde à questão da Psicanálise por 

excelência, ou seja, a questão do “desejo inconsciente”. 

                                                
6 FREUD, S. (1980[1913]) Totem e Tabu. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de 
Sigmund Freud. Vol. XIII. Totem e tabu e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. 
7 FREUD, S. (1980[1921]) Psicologia de grupo e análise do ego. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Vol. XVIII. Além do princípio de prazer.  Rio de Janeiro: Imago. 
8 FREUD, S. (1980[1934-38]). Moisés e o Monoteísmo – Três ensaios. In: Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXIII. Moisés e o monoteísmo.  Rio de Janeiro: Imago. 
 



 

Retomemos o texto da entrevista de Lacan a Caruso, para arrematar o fio dessa construção. 

Lacan fará sua releitura de Freud situado pelas pepitas das letras de Saussure, Jakobson e, como já 

vimos, de Lévi-Strauss. 

De Saussure, Lacan tomará de empréstimo a teoria do signo e a teoria do valor, para a partir 

daí conceber que o inconsciente é fundado e articulado pelo significante. Ele subverte o algoritmo de 

Saussure, dando soberania ao significante, que será o núcleo para toda a sua demonstração do 

inconsciente estruturado como uma linguagem. 

Mas o legado de Saussure não é suficiente para aquilo que Lacan preparava, e foi na 

aproximação com Jakobson, que encontrou o último modelo da Lingüística, a partir de qual elabora 

uma construção. O texto de Jakobson sobre as afasias10 fornece a Lacan o molde dos eixos metafórico 

e metonímico, por onde ele sustentará toda a sua articulação sobre os movimentos retóricos dos tropos 

de linguagem como operações estruturais da subjetividade. 

Com estes modelos e ainda os postulados filosóficos de Sócrates, Platão, Aristóteles, São 

Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Hegel, Heidegger e muitos outros, 

ele transitará pelo texto de Freud e estabelecerá o que poderíamos chamar de uma terceira tópica, a 

qual, determina três registros – Real, Simbólico e Imaginário – relativos à teoria do inconsciente, a 

qual ampliará demasiadamente a leitura do texto freudiano. 

O ponto onde se dá esta assertiva é simultâneo à afirmação que ecoará em todo o seu ensino e 

que é o cerne de sua visada: o humano é constituído pela linguagem. 

Apesar de a linguagem parecer ser algo tão propriamente humano, essa afirmação não 

convence facilmente. A história da Psicanálise é marcada por diásporas que se desdobram após o corte 

de Lacan com a International Psychoanalytical Association (IPA), que tem como marco o 

pronunciamento de Lacan em um discurso, feito em Roma, chamado “Função e campo da fala e da 

linguagem em Psicanálise”11. 

Nesse texto, que é sem dúvida a primeira exposição pública do ensino de Lacan, encontramos 

as chaves para percorrermos o que, com a Psicanálise, circunscreve a topologia do universal, do 

particular e do singular articulado pela linguagem.  

O pensamento de Lacan possui em seu estilo uma ordenação topológica, e isso é claramente 

apontado aos que lhe acompanham, muito antes de que ele venha a utilizar a ciência da topologia em 

suas construções. 

Nesse sentido, ele prepara o terreno para a sua releitura de Freud, mapeando a posição da 

inserção da Psicanálise na história do conhecimento. 

                                                                                                                                                   
9 JURANVILLE, A. (1995) Lacan e a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
10JAKOBSON, R. (1975) Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia. In: Lingüística e comunicação. São Paulo: 
Cultrix. 
11 LACAN, J. (1998[1953]) Função e campo da fala e da linguagem em Psicanálise. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 



 

Sem dúvida aí se revela um paradoxo, na medida em que esse lugar encontrado é marcado por 

uma certa atopia, visto que a questão da Psicanálise, ou seja, o desejo inconsciente, se situa ao nível do 

desconhecimento. 

No entanto, essa atopia não deixa de cravar um lugar bastante definido, referente aos 

paradigmas metafísico, filosófico e científico e que é um lugar fundado pela diferença que daí se 

depreende. 

A “Ciência do Desejo”, como foi chamada a Psicanálise, circunscreve, a partir da fonte de dois 

mil e quinhentos anos da produção do conhecimento registrado, o complexo sistema que compõe a 

lógica do universal, do particular e do singular, estabelecendo relações, embora cunhe, no que 

concerne à sua práxis, uma intervenção no campo da singularidade. 

De uma maneira geral, podemos dizer que a Filosofia é marcada por uma questão que busca 

uma resposta universal, porquanto estabeleça para o destino de sua especulação uma resposta que 

configure em última instância, uma verdade absoluta sobre o Ser-Um. 

Para a ciência, que se contrapõe ao discurso filosófico, pelo desprezo quanto a uma 

especulação que possa prefigurar como resposta, Uma-Verdade-Toda, a operação em circuito é da 

ordem do particular, já que parte de uma necessidade em direção ao encontro de uma resposta que a 

corresponda. Uma resposta como esta é, enquanto tal, uma solução específica para um problema 

particular, do ponto de vista do recorte que a estabelece. Devemos então tomar particular como o que é 

relacionável no plano de uma determinada simetria, onde é possível auferir com uma precisão que se 

confirma, enquanto particularidade, num âmbito universal. 

Ora, desta maneira podemos pensar que, no que diz respeito à dimensão da linguagem, tudo o 

que foi postulado dentro da Filosofia concerne à perspectiva do Ser, de modo que a Coisa a representar 

nesses termos possui uma estreita relação com Toda-Verdade, uma apreensão absoluta do objeto.  

Então, temos que o advento da Lingüística enquanto ciência edifica-se ao distanciar-se desta 

especulação sobre o Ser, que toma como princípio uma verdade absoluta. Ao mesmo tempo, demarca 

a procura de uma resposta suscetível a uma averiguação, que permita uma intervenção que diste do 

encontro reiterado com a falta. 

Foi diante disso que Saussure12 afirmou a necessidade, para a Linguística, de elidir a fala do 

campo de suas investigações e demarcar o estudo da língua como paradigma que circunscreve com 

seus princípios, sua ordem própria, erigindo a assunção na ciência. 

O olhar de Lacan detém-se em cada ponto dessas construções, constituindo uma relação entre 

elas e inserindo a Psicanálise nessa cartografia. Depreenderá que o efeito da investigação filosófica 

produz no sujeito que questiona uma posição desejante diante da impossível resposta, ao tempo que a 

ciência rejeita o efeito da contradição, elidindo, desta forma, uma certa nevralgia revelada pela busca 

da resposta. 

                                                
12 SAUSURRE, F. (1987[1916]) Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix. 



 

A Psicanálise toma aí seu lugar, nessa topologia, produzindo um discurso psicanalítico no 

umbral do discurso filosófico, ou seja, tomando para si a questão sobre esse ser desejante, que é Ser de 

linguagem. Mas fará isto, justamente, sublinhando que este ser de linguagem não é o ente, mas sim um 

sujeito produzido pela fala.   

Desta forma, podemos tomar esses termos entre a linguagem e a fala, levando adiante que se o 

humano é constituído pela linguagem, estabelece-se aí o termo da universalidade, enquanto a fala, 

naquilo que emite, estabelece, indubitavelmente, o termo de uma relação que será sempre da ordem do 

particular, visto que confirmamos em todo o segmento da história do conhecimento, tomado em 

qualquer ângulo, que quem fala endereça-se sempre a um outro, montando aí uma relação estritamente 

particular. Resta ainda dar conta da singularidade, o que propriamente parece ser aquilo que a 

Psicanálise vem revelar com a máxima radicalidade, ou seja, a singularidade do desejo, enquanto 

representado pela combinação e substituição significante, absolutamente arredia a qualquer 

comunicação. 

Nesta relação, o embaraço de Saussure diante da fala, supostamente o termo particular próprio 

à especulação científica, revela-se impossível para um manejo que prevê a exatidão. A fala é 

constituída pelo significante, que em sua singularidade é marcado por um Real inapreensível e de 

efeitos enigmáticos. 

Então, temos que se a linguagem coloca o homem, enquanto falante, diante da universalidade 

que o constitui pela inserção simbólica, a falar para representar a coisa faltosa, falará sempre 

endereçando a um Outro a demanda de reconstituir essa falta, porém numa posição radicalmente 

assimétrica a este Outro, que ao tempo que nomeará este desejo, estruturando a linguagem, jamais 

poderá dizer da Coisa que falta.  

Desta Coisa faltante conheceremos apenas o que dela faz-se dizer, tornando-se outra coisa, 

que, em última instância, se fará representar produzindo um sujeito na cadeia significante, que só toma 

sentido na relação com esse Outro, forjando sempre uma forma a mais de dizer do que falta. Este 

movimento discursivo constituído de uma estrutura estabelecida em sua singularidade é dado por um 

modo desejante, no qual S1 desejado por S2 desejante só se efetiva nessa relação, na qual o primeiro 

só existe a partir do segundo, produzindo entre si um sujeito no lugar de um vetor S1 → S2. 

Esta matematização que Lacan determina em sua demonstração tem um estatuto universal 

enquanto protótipo da operação linguageira, a qual, tomada na particularidade de um código, endereça 

seus nomes numa sintaxe sacada desse Outro. Assim, estabelece-se uma relação particular que 

combina estruturalmente estes nomes no trilho singular do desejo, que efetiva um deslocamento 

metonímico onde desliza o significante. 

Um imbricado como esse, leva Lacan a procurar na escrita matematizada, uma demonstração 

que contém a lógica do universal, do particular e do singular. Temos isso bem retratado pelo esquema 

L, pelo grafo do desejo e, por fim, em sua construção do nó borromiano. Em todos esses esquemas 

matêmicos e topológicos estão postas essas três dimensões, visto que o próprio esquema demonstra 



 

operações universais que se estabelecem em estruturas particulares definidas pelo significante em sua 

singularidade, não relacionável senão com outro significante, numa cadeia tecida pelo desejo. 

A nervura que distingue particular e singular é fundamental e tem conseqüências importantes a 

depreender, entre elas a afirmação de Lacan de que não há relação sexual, desde que a sexualidade é 

uma inscrição significante calcada na imparidade e fundante do simbólico. No entanto, o sujeito erige 

seu objeto numa relação particular imposta pelo significante.  

A Psicanálise se funda a partir dessa questão sobre o desejo, o sexual, o inconsciente, 

constituídos de linguagem, mas acima de tudo, linguagem de um sujeito produzido pela fala. Sujeito 

que Freud propõe reintroduzir na ciência elaborando uma espécie de Lingüística que, como Lacan nos 

aponta, ele próprio desconhecia.  

Este sujeito é carregado no trilhamento desejante cravado pelo significante que interroga a 

psicanálise ressituando um problema posto em questão por milênios: o que suporta uma ética? 

O discurso psicanalítico é contundente na resposta que formula: a Psicanálise é suportada pela 

ética do desejo inconsciente, que em sua singularidade faz reverberar a gravidade da relação com o 

universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 


