
QUESTÃO  II 

 

 

A lingüística, a psicanálise e a etnologia têm em comum a noção de 

estrutura. A partir desta noção, pode-se imaginar o enunciado de um campo comum 

que reuniria um dia psicanálise, etnologia e lingüística? 

 

 

RESPOSTA 

 

(Para a Páscoa de 70, à guisa de ovo) 

 

Seguir a estrutura é assegurar-se do efeito da linguagem. 

Isso não se consegue sem se eliminar a petição de princípio que as relações 

tomadas ao real reproduzem. Ao real que deveria ser entendido segundo minha 

categoria. 

Pois as relações também fazem parte da realidade na medida em que habitam 

em fórmulas que aí se encontram bem presentes. A estrutura se engancha aí. 

Aí, quer dizer, no ponto em que o simbólico toma corpo. Vou voltar a esse: 

corpo. 

É surpreendente que não se veja que quando se faz da linguagem uma função 

do coletivo, se volta sempre a supor alguém graças a quem a realidade se reduplica 

com o que ele a representa para que só tenhamos de reproduzir este forro: em suma, 

é a armadilha do idealismo. 

Referirei o termo a alguém que não é do ramo: alguém a quem apelar. 

O conhecimento não se motiva na fonte indicada senão ao fazer adaptação de 

um suposto na existência, alguém que ainda que se produzisse como eu, organismo, 

inclusive espécie, nada poderia dizer de valor. 

Se o conhecimento só nasce ao largar a linguagem, não é para que sobreviva 

que irá juntar-se a ela, mas para demonstrá-la natimorta. 

De outra estrutura é o saber que tanto possível quanto impossível o real 

cerne. É minha fórmula como se sabe. 



Assim o real se distingue da realidade. Não para dizer que seja incognoscível, 

mas porque não se trata de entender de algo e sim de demonstrá-lo. Via isenta de 

qualquer idealização. 

Entretanto não há razão para estacionar os estruturalistas a não ser na ilusão 

de que eles restabelecem o que no existencialismo teve êxito: obter de uma geração 

que se deite no mesmo leito em que nasceu. 

Ninguém que não tenha sua chance de insurreição de situar-se na estrutura 

posto que de fato ela dá o traço da falta de um cálculo a vir.  

Que isto sirva de prefácio do acolhimento que farei ao pool que você 

imagina. 

Volto em primeiro lugar ao corpo do simbólico que de modo nenhum deve 

ser entendido como metáfora. A prova é que nada senão ele isola o corpo entendido 

no sentido ingênuo, ou seja, aquele cujo ser que nele se sustenta não sabe que é a 

linguagem que lhe discerne até o ponto que não se constituiria se não pudesse falar. 

O primeiro corpo faz com que o segundo nele se incorpore. 

Donde o incorporal que se limita a marcar o primeiro num tempo posterior à 

sua incorporação. Façamos justiça aos estóicos por terem conhecido esse termo: o 

incorporal, que assinala em que o simbólico aspira ao corpo. 

Incorporal é a função que dá a realidade da matemática, a aplicação do 

mesmo efeito para a topologia, ou a análise em sentido amplo para a lógica. 

Porém é incorporada que a estrutura produz o afeto, nem mais nem menos, 

afeto a ser entendido apenas no sentido do que do ser se articula, não tendo senão 

que ser de fato, ou seja, de ser dito desde alguma parte. 

Pelo que se comprova que para o corpo é secundário que esteja morto ou 

vivo. 

Quem não sabe o ponto crítico no qual datamos no homem o ser falante: a 

sepultura, ou seja, onde se afirma de uma espécie que ao contrário de qualquer outra, 

o corpo morto guarda o que outorgava o caráter ao vivo: corpo [corps]. Cadáver 

[corpse] fica, não se torna carniça o corpo que habitava a palavra, que a linguagem 

cadaveriza [corpsifiait]. 



A zoologia pode partir da pretensão do indivíduo para constituir o ser vivo, 

porém apenas para que ele se diminua, apenas para que ela o persiga no nível do 

polipeiro. 

O corpo, para ser levado a sério, constitui em primeiro lugar tudo que pode 

levar a marca apropriada para ordená-lo em uma série de significantes. Desde esta 

marca ele é suporte da relação não eventual mas necessária, visto que subtrair-se a 

ela é ainda suportá-la. 

Antes de toda data, Menos-Um designa o lugar chamado do Outro (com a 

sigla grande A) por Lacan. Do Um-a-Menos o leito está feito para a intrusão que 

avança da extrusão; isto é o próprio significante. 

Assim, nem tudo é carne. A únicas que estampam o signo que as negativiza, 

ascendem, do corpo do qual se separam, as nuvens, águas superiores, de seu gozo, 

carregadas de raios para redistribuir corpo e carne. 

Repartição talvez menos contável, porém da qual não parece que estamos 

advertidos que a sepultura antiga representa aí esse próprio “conjunto” no qual se 

articula nossa mais moderna lógica. O conjunto vazio das ossadas é o elemento 

irredutível por meio do qual se ordenam outros elementos, os instrumentos do gozo, 

colares, copos, armas: não há mais sub-elementos para enumerar o gozo que para 

fazê-los entrar no corpo.  

Consegui animar a estrutura? O bastante, penso, para, dos domínios que ela 

uniria à psicanálise, anunciar que nada aí se destina especialmente às duas que você 

cita. 

A lingüística proporciona o material da análise, inclusive o aparelho com o 

qual se opera. Mas, um domínio não se domina senão com sua operação. O 

inconsciente pode ser como eu dizia a condição da lingüística. Esta, no entanto não 

tem a menor influencia sobre ele. 

Pois ela deixa em branco o que aí tem efeito: o objeto a o qual, para mostrar 

que era a aposta do ato psicanalitico, pensei esclarecer todo outro ato. 

Esta carência do lingüista pude comprovar por uma contribuição que solicitei 

ao que era entre os Franceses o maior, para ilustrar a saída de uma revista à minha 

maneira, tão pouco que ficou assinalado em seu titulo: a psicanálise, nada menos. 

Sabe-se da atenção que lhe prestaram aqueles que com uma piedade de cachorros 



espancados me despediram, prestando-lhe de todo modo bastante atenção para 

afundar a coisa em seu devido tempo. 

É bem com outra – piedade é ainda dizer pouco – que foi acordada a atenção 

que merecia o interesse de Freud, jamais revelado antes de mim, pelas palavras 

antitéticas, tal como são apreciadas por um Abel. 

Porém se o lingüista não pode fazer melhor com o que aparece no veredicto 

de que a comodidade do significado exige que os significantes não sejam antitéticos, 

isto supõe ter de falar árabe, onde tais significantes abundam, se anuncia como 

impedir o crescimento de um formigueiro. 

Para tomar um exemplo menos anedótico, observemos que o particular da 

língua é aquilo por meio do qual a estrutura cai sob o efeito de cristal, que referi 

mais acima. 

Qualificar este particular de arbitrário é lapso que Saussure cometeu, do que 

certamente a contragosto mas por aí tanto mais propício ao tropeço, ele se 

“amparava”aí (posto que me dizem que é uma palavra minha) no discurso 

universitário no qual já mostrei que a receptação é justamente esse significante que 

domina o discurso do mestre, o do arbitrário. 

É assim que um discurso modela a realidade sem supor nenhum consenso do 

sujeito, dividindo-o, seja o que for do que ele o enuncia ao que ele se coloca como o 

enunciante. 

Apenas o discurso que se define pelo giro que lhe dá o analista, manifesta o 

sujeito como outro, ou seja, lhe remete a chave de sua divisão, - enquanto que a 

ciência, ao tornar o sujeito mestre, o subtrai à medida que o desejo que lhe dá 

cabimento, como a Sócrates se põe a me barrar sem remédio. 

Não há a menor barreira do lado da etnologia. Um pesquisador que deixasse 

sua informante lhe contar florzinhas de seus sonhos se faria chamar à ordem, se lhes 

coloca a conta do terreno.  E o censor, agindo assim, não me parecerá, ainda que 

fosse o próprio Lévi-Strauss, demonstrar desprezo por  minhas sementeiras. 

Aonde iria o “terreno” se se empapasse de inconsciente? Isso não faria, por 

mais que se sonhe, nenhum efeito de gravame mas charco de nosso caldo. 

Já que uma enquête que se limita à compilação de um saber é de um saber  de 

nosso tonel que a nutriríamos. 



Não se espere, nem de uma psicanálise, recensear os mitos que 

condicionaram um sujeito por ter crescido no Togo ou no Paraguai. Pois a 

psicanálise operando o discurso que a condiciona e que defino este ano tomando-o 

por seu avesso, não obterá outro mito além daquele que permanece em seu discurso: 

o Édipo freudiano. 

O material com o qual se faz a análise do mito escutamos Lévi-Strauss 

enunciar que é intraduzível. Isto é óbvio: pois o que ele diz é que pouco importa a 

língua em que eles são recolhidos: sempre igualmente analisáveis, por se teorizar em 

grandes unidades às quais articula uma “mitologização” definitiva. 

Apreende-se aí a miragem de um nível comum com a universalidade do 

discurso psicanalitico, porém e pelo fato de quem o demonstra sem que a ilusão se 

produza. Pois não é com o jogo de mitemas apologéticos que propagam os Institutos 

que um psicanalista fará jamais interpretação. 

Que o tratamento não possa transcorrer a não ser em uma língua particular 

(que se chama positiva), mesmo fingindo traduzi-la, isso garante que “não há 

metalinguagem” segundo minha fórmula. O efeito de linguagem só surge do cristal 

lingüístico. Sua universalidade não é senão a topologia reencontrada da qual um 

discurso se desloca. O acesso topológico sendo mesmo bastante pregnante para que 

a mitologia se reduza ao extremo. 

Acrescentaria que o mito, na articulação de Lévi-Strauss, ou seja, a única 

formula etnológica que motiva sua pergunta, recusa tudo o que promovi na instância 

da letra no inconsciente. Não opera nem por metáfora nem por qualquer metonímia. 

Não condensa, explica. Não desloca, aloja, inclusive se muda a ordem das tendas. 

Ele não atua senão para combinar suas unidades pesadas, onde o 

complemento, ao assegurar a presença do casal, faz surgir apenas um plano de 

fundo. 

Este plano de fundo é justamente o que repele sua estrutura. 

Assim na psicanálise (como também no inconsciente) o homem não sabe 

nada da mulher nem a mulher do homem. No falo se resume o ponto de mito em que 

o sexual se faz paixão do significante. 



Que esse ponto pareça multiplicar-se alhures, eis o que fascina especialmente 

o universitário quem por estrutura tem horror da psicanálise. De onde procede o 

recrutamento dos aprendizes da etnologia. 

Onde se nota um efeito de humor. Negro, é claro, por pintar-se com favores 

de setor. 

Ah! Na falta de uma universidade que seria etnia vamos fazer de uma etnia 

universidade. 

Donde o desafio desta pesca com a qual se defini o terreno como o lugar no 

qual se deve escrever um saber cuja essência é a de não  transmitir-se por escrito. 

 Desesperando por jamais ver a última aula recriemos a primeira, o eco de 

saber que há na classificação. O professor não volta senão a alba... aquela na qual já 

se crê morcego de Hegel. 

Guardarei ainda distância para falar da minha estrutura: passando ao último, 

ao psicanalista, para dar a volta em sua interpelação. 

 Em primeiro lugar e sob o pretexto de que defini o significante como 

ninguém ousou, não se imagina que o signo não seja meu assunto! Ao contrário, é o 

primeiro e será o último. Porém, é necessário esse rodeio. 

O que denunciei de uma semiótica implícita da qual só o extravio teria 

permitido a lingüística, não impede que tenha que refazê-la e com esse mesmo 

nome, visto que é para fazer esta que nos referimos à antiga. 

Se o significante representa um sujeito, segundo Lacan (não um significado) 

e para um outro significante (o que quer dizer: não par um outro sujeito), então 

como pode, esse significante sucumbir ao signo que de memória do lógico, 

representa alguma coisa para alguém? 

Penso no budista ao querer animar minha questão crucial com seu: Não há 

fumaça sem fogo. 

Psicanalista, é do signo que estou advertido. Se me assinala alguma coisa da 

qual devo me ocupar, por haver encontrado a lógica do significante para romper o 

artifício do signo, sei que esta alguma coisa é a divisão do sujeito: divisão que aspira 

que o outro seja o que constitui o significante, pelo que não poderia representar um 

sujeito a não ser um mais que outro. 



Esta divisão repercute as vicissitudes do assalto que, como tal, a tem 

enfrentado ao saber do sexual – traumaticamente pelo fato de que este assalto seja de 

antemão condenado ao fracasso pela razão que tenho dito, que o significante não 

está apto para dar corpo a uma fórmula que seja da relação sexual. 

Donde minha enunciação: não há relação sexual, subentendido: formulável 

na estrutura. 

Esta alguma coisa em que o psicanalista, interpretante, intromete significante, 

certamente me extenuo há vinte anos para que ele não a tome por uma coisa, posto 

que é falha e de estrutura. 

Porém que ele pretenda fazer alguém com ela é a mesma coisa: lhe fica bem a 

personalidade em pessoa, total, como se vomita na ocasião. 

A menor lembrança do inconsciente exige, no entanto manter neste lugar o 

algum dois, com esse suplemento de Freud de que ele não poderia satisfazer a 

nenhuma outra reunião que aquela lógica que se inscreve: ou um ou outro. 

Que seja assim desde o princípio em que o significante vira para o signo, 

onde encontrar agora o alguém, que é preciso procurar com urgência? 

É o hic que não se torna nunc senão para ser psicanalista, mas também 

lacaniano. Logo todo mundo será, meu auditório é pródromo disso, portanto, os 

psicanalistas também. Bastaria a ascensão ao zênite social do objeto por mim 

chamado pequeno a, pelo efeito de angústia que provoca o esvaziamento que nosso 

discurso produz, ao fracassar em sua produção. 

A evidência entre nós que de uma tal queda o significante sucumbe ao signo, 

surge de que quando não se sabe mais a que santo encomendar-se (dito de outro 

modo: que não há mais significante para esbanjar, é o que o santo provê), não se 

compra qualquer coisa, principalmente um calhambeque, o que é signo de 

cumplicidade, se posso dizer, com seu tédio, ou seja, com o afeto do desejo de 

Outra-coisa (com um grande A). 

Isso não diz nada do pequeno a já que ele só é dedutível na medida da 

psicanálise de cada um, o que explica que poucos psicanalistas o manejem bem 

mesmo obtendo-o de meu seminário. 

De tal maneira que falarei por parábolas para desorientar. 



Se olharmos mais de perto o não há fumaça [pas de fumée], se me atrevo a 

dizer, talvez o transporemos ao perceber que é ao fogo que esse não [pas] faz signo. 

Do que ele faz signo está de acordo com nossa estrutura porque desde 

Prometeu uma fumaça é de preferência o signo desse sujeito que representa um 

fósforo para a caixa de fósforos, e que um Ulysses abordando uma margem 

desconhecida, uma fumaça em primeiro lugar permite presumir que não é uma ilha 

deserta. 

Nossa fumaça é, portanto o signo por que não do fumante? Porém ocupemo-

nos do produtor do fogo: será à vontade mais materialista e dialético. 

É duvidoso que Ulysses, todavia proporcione o alguém se levarmos em conta 

que ele também é ninguém. Em todo caso é alguém em quem se engana uma fátua 

“polifemia”. 

Mas a evidência de que não é para fazer signo a Ulysses que os fumantes 

acampam nos sugere mais rigor quanto ao princípio do signo. 

Pois ela nos faz sentir, como de passagem, que o que peca ao ver o mundo 

como fenômeno, é que o nômeno por não poder desde então fazer signo ao νοϋς, isto 

é, ao supremo alguém, sempre signo de inteligência, demonstra de que pobreza 

procede a vossa ao supor que tudo faz signo: é o alguém de nenhuma parte que deve 

urdir tudo. 

Que isso nos ajude a situar o: não há fumaça sem fogo [pas de fumée sans 

feu] no mesmo passo que o: não há prece sem deus, para que se entenda o que muda. 

É curioso que os incêndios de florestas não mostrem o alguém ao qual se 

dirigem o sono imprudente do fumante. 

E que seja necessária a alegria fálica, a urinação primitiva com a qual o 

homem, diz a psicanálise, responde ao fogo, para evocar Horácio, no céu e na terra, 

há outras matérias para fazer sujeito que os objetos que imagina vosso 

conhecimento. 

Os produtos, por exemplo, a cuja qualidade, na perspectiva marxista da mais-

valia, os produtores mais que o mestre poderiam pedir conta da exploração que 

sofrem. 

Quando se reconhecer a espécie de mais-de-gozar que faz dizer: “esse é 

alguém”, estaremos na via de uma matéria dialética talvez mais ativa que a carne do 



Partido, usado como babá da história. O psicanalista poderia esclarecer este passo 

com seu passe. 

 


