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RESUMO 

 

A presente pesquisa se insere no horizonte de investigação acerca da pluralização do 

Nome-do-Pai, movimento presente no ensino lacaniano a partir da década de 1960, e seus 

tensionamentos no campo diagnóstico, especificamente da psicose. A justificativa para se 

propor a articulação entre diagnóstico e Nomes-do-Pai parte da constatação de que o próprio 

conceito de Nome-do-Pai sempre foi pensado em relação à clínica e, principalmente, em 

referência à distinção estrutural entre neurose e psicose. Na década de 1950, Lacan pensa o 

Nome-do-Pai como o elemento diferencial e distintivo entre as estruturas e, 

consequentemente, a baliza central para se pensar um diagnóstico diferencial e estrutural. 

Nessa direção, o diagnóstico da psicose tem como referência a foraclusão do Nome-do-Pai 

como dado de estrutura e os fenômenos elementares como seu correlato clínico. No entanto, o 

conceito de Nome-do-Pai sofre uma reformulação ao longo do ensino lacaniano, deixando de 

ocupar o lugar de exceção na clínica dos anos 1950, caracterizada pelo forte diálogo com o 

estruturalismo, para na década de 1970 ser conjecturado como um nó suplementar e plural, 

cuja função seria amarrar o Real, Simbólico e Imaginário. A partir dessas formulações, abre-se 

a via para repensar as coordenadas diagnósticas, já que a pluralização do Nome-do-Pai nos 

insere em uma nova coordenada operatória na clínica: as possibilidades de amarrações 

borromeanas (ou não) dos três registros. Aliada a essa vertente teórica da pluralização do 

Nome-do-Pai, temos uma vertente clínica importante: o surgimento de quadros clínicos, 

tomados como “inclassificáveis”, que teriam o estatuto de denunciar os limites das categorias 

clínicas ordenadas a partir da presença ou da ausência do Nome-do-Pai, revelando impasses ao 

diagnóstico diferencial. Em decorrência disso, entra em cena uma discussão sobre os 

desdobramentos possíveis da clínica e diagnóstico da psicose sob essas novas revisões 

imputadas à função paterna e, principalmente, a possibilidade de uma nova clínica diferencial 

a partir da pluralização do Nome-do-Pai. 

 

Palavras-chave: pluralização do Nome-do-Pai; diagnóstico; psicose; topologia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research is part of the research horizon about the pluralization of the Names of the Father, 

a movement in the lacanian teaching from the 1960s, and its tensions in the diagnostic field, 

specifically psychosis. The reason for proposing the articulation between diagnosis and the 

Names of the Father is based on the fact the concept of the Name-of-the-Father has always 

been thought in relation to the clinical practice and, especially, in reference to the structural 

distinction between neurosis and psychosis. In the 1950s, Lacan thought of the Name-of-the-

Father as the differential and distinctive element between the structures and, consequently, the 

landmark to determine a differential and structural diagnosis. In this direction, the diagnosis of 

psychosis is based on the foreclosure of the Name-of-the-Father as a given of structure and the 

elementary phenomena as its clinical correlate. However, the concept of the Name-of-the-

Father undergoes a reformulation throughout the lacanian teaching, leaving the place of 

exception in the clinic of the 1950s, characterized by the strong dialogue with the 

structuralism, to be conjectured in the 1970s as a supplementary knot whose function would 

be to tie the Real, Symbolic and Imaginary. From these formulations, we open the way to 

rethink the diagnostic coordinates in the clinic, since the pluralization of the Names-of-the-

Father inserts us into a new operative coordinate in the clinic: the possibilities of the 

borromean linking (or not) of the three registers. In addition to this theoretical aspect of the 

pluralization of the Names-of-the-Father, we have an important clinical aspect: the appearance 

of clinical cases, taken as "unclassifiable", that would have the status of denouncing the limits 

of the clinical categories ordered from the presence or absence of Name-of-Father, revealing 

impasses to the differential diagnosis. As a result, a discussion about the possible 

consequences of the clinical and psychosis diagnosis under these new revisions attributed to 

the paternal function and, especially, the possibility of a new differential clinic based on the 

pluralization of the Names-of-the-Father, takes place. 

 

Keywords: pluralization of the Names-of-the-Father; diagnosis; psychosis; topology 
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INTRODUÇÃO 

 

A clínica psicanalítica não é alheia aos efeitos da contemporaneidade. No tocante à 

clínica de orientação lacaniana, questões relativas ao diagnóstico sempre estiveram cercadas 

por várias interrogações, seja pela associação ao discurso psiquiátrico, caracterizado por um 

diagnóstico supostamente objetivo, seja pelos impasses de pensá-lo em relação à radicalidade 

do sujeito, tomado como “inclassificável”. Jacques-Alain Miller (1997), numa palestra no 

Brasil em 1987, já dizia que é compreensível que o primeiro movimento de um “lacaniano” 

possa ser o de rejeitar a idéia de diagnóstico (p. 230). 

Etimologicamente, a palavra “diagnóstico” comporta os termos dia, que significa 

“através de”, “por meio de”, e gnose, referente ao conhecimento sobre algo. Diagnosticar é o 

ato de conhecer e discernir, implicando uma decisão (Saurí, 2001). O termo popularizou-se no 

meio médico, tornando-se um significante comumente associado ao campo da medicina. No 

entanto, a noção de diagnóstico ultrapassa essa disciplina e situa-se largamente naquilo que 

podemos chamar de campo da saúde. Tal fato nos introduz uma questão de modo algum 

impertinente: será que o diagnóstico em psicanálise seria também mais uma prática a 

acontecer no vasto campo da saúde? Ou será que a psicanálise mantém com esse campo uma 

relação de tensão, em que ela não pode ignorar os avanços e as mudanças em sua lógica, mas, 

ao mesmo tempo, sem se submeter a ela? Afinal, assistimos hoje a uma prática de certa 

psiquiatria que tem a pretensão de fazer um diagnóstico sem sujeito, algo impensável para um 

psicanalista. 

Um exemplo da lógica diagnóstica promovida por uma vertente descritivista e 

estatística da psiquiatria é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). 

O DSM é um sistema nosográfico operacional que se assenta no descritivismo, ou seja, na 

descrição minuciosa dos sinais e sintomas observáveis de um transtorno. Sob a égide de se 

criar uma linguagem psicopatológica comum para todos os seres falantes, a perspectiva era de 

que esse manual conseguisse ultrapassar as diversas teorias que constituem o campo da 

psicopatologia, de modo a unificar os sistemas diagnósticos no campo do sofrimento psíquico. 

No entanto, ao privilegiar o que se procura compreender como sinais de objetividade 

incontestável, o DSM acaba por erradicar qualquer vestígio de subjetividade. 
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Os DSMs deixam de lado uma metodologia importante no trabalho do campo do 

sofrimento psíquico: o método clínico, uma vez que podemos questionar o uso da estatística 

em um procedimento diagnóstico. A estatística – método por excelência da epidemiologia – 

trata de populações; um diagnóstico psicopatológico refere-se sempre a um sujeito e a sua 

singularidade sintomática. 

Na contramão dessa lógica quantificadora dos sintomas, situamos o diagnóstico 

pensado segundo a orientação psicanalítica. Qual seria sua especificidade? Podemos dizer que 

o diagnóstico em psicanálise é constituído tendo em vista o sujeito. Como Jean-Claude Milner 

(2006) elucida de forma pertinente, é permitida à psiquiatria a construção de nosografias, 

podendo até enumerar sintomas como propriedades caracterizadoras; já a psicanálise deve 

reconhecer que se trata aí de semblantes, pois algo para além subsiste e não está esgotado na 

classe representável, ou seja, o próprio sujeito. 

Nessa direção, quando abordamos a questão do diagnóstico, lidamos sempre com a 

tensão entre o geral e o individual; o pragmático e o irredutível; as classificações e o sujeito. 

Marie-Hélène Brousse (2009) diz que fazer um diagnóstico implica sempre um efeito 

arbitrário, ligado à própria lógica de qualquer classificação: Fazer um diagnóstico é sempre 

considerado por Lacan como um ato que implica uma decisão que exige ser argumentada 

logicamente e confirmada do ponto de vista clínico (p. 2). Em O Rouxinol de Lacan, Miller 

(2003a) nos fornece os elementos para pensarmos o diagnóstico nessa zona tensional. 

O autor nos fornece a constatação de que as classificações não têm um fundamento na 

natureza, isto é, quando falamos em neurose, psicose ou perversão não se tratam de espécies 

naturais. Ao contrário, um sistema de classificação tem algo de artificial justamente por ser 

histórico: as classes são apenas semblant: semelhanças artificiosas puramente operatórias da 

ordem simbólica (Miller, 2003a, p. 6). É na constatação de que toda prática diagnóstica 

pressupõe, invariavelmente, que o indivíduo seja um exemplar da classe que a orientação 

psicanalítica aponta para algo de novo: o sujeito está disjunto desse jogo de artificialismo das 

classes. O universal da classe nunca está completamente presente no sujeito; ele sempre será 

um exemplar da classe, mas com uma lacuna. 

É nesse sentido de tensão entre as classes e o sujeito que encontramos a seguinte nota 

de Lacan (1973/2003): Que os tipos clínicos decorrem das estruturas, eis o que se pode 

escrever, embora não sem flutuação [...] Com o que indico que o que decorre da mesma 
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estrutura não tem forçosamente o mesmo sentido (p. 554). Ou seja, existe a estrutura, o tipo de 

sintoma, mas, além disso, há o sentido singular que o sintoma tem para cada um, que constitui 

uma especificidade totalmente peculiar (Brodsky, 2009). 

Podemos localizar em Psicanálise Selvagem, um texto de 1910, uma orientação de 

Freud (1910a/1996) no que diz respeito à cautela que permeia o estabelecimento de um 

diagnóstico na clínica. Na passagem abaixo, a orientação é clara: não há correlação direta 

entre sintoma e estrutura, sendo de fundamental importância articular um diagnóstico 

diferencial. 

 

Uma pessoa padecendo de ansiedade não está por essa razão necessariamente 

sofrendo de neurose de angústia; semelhante diagnóstico não se pode fundamentar 

sobre a designação [do sintoma]; tem-se de saber que sinais constituem uma neurose 

de angústia e ser capaz de distingui-la de outros estados patológicos que também se 

manifestam por ansiedade (p. 139). 

 

Se entre a psiquiatria descritivista do DSM e a psicanálise temos uma distinção radical 

nos modos de se pensar e de se estabelecer um diagnóstico, isso não significa que no próprio 

campo psicanalítico a questão diagnóstica esteja cercada por um consenso. Torna-se cada vez 

mais frequente a discussão do diagnóstico da psicose pensada em relação à primeira clínica 

lacaniana: descontínua, estruturalista e que tem como coordenada a hipótese da foraclusão do 

Nome-do-Pai, e a chamada segunda clínica: contínua, borromeana, orientada pela teoria dos 

nós e a partir do qual podemos situar o movimento de pluralização do Nome-do-Pai e a 

formulação do sinthoma. 

Desse modo, a questão da atualidade do diagnóstico da psicose dentro do movimento 

lacaniano suscita uma não concordância em relação ao modo pelo qual ele pode ser abordado. 

Como ponto de partida para a elucidação do tema, situamos as discussões do Campo 

Freudiano que culminaram na noção de psicose ordinária, uma vez que trouxeram à baila 

alguns questionamentos importantes para a temática do diagnóstico da psicose e seus impasses 

em relação à chamada teoria clássica da psicose. 

O surgimento da noção de psicose ordinária data das discussões no Campo Freudiano 

realizadas em três tempos. O Conciliábulo de Angers, em 1996, foi o precursor dessas 

conversações. Neste, debateu-se os casos que provocavam efeitos de surpresa na clínica das 

psicoses. Um ano depois, na Conversação de Arcachon, passou-se da surpresa para os Casos 
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raros, os inclassificáveis da clínica (Miller et al., 1997/2005), no qual o que estava em debate 

eram os casos recalcitrantes à articulação diagnóstica pensada segundo a clínica clássica da 

psicose. No terceiro e último tempo das conversações, percebeu-se que os “inclassificáveis” 

eram mais frequentes do que inicialmente se supunha. Na Convenção de Antibes, tratou-se de 

formalizar a discussão, fornecer um conceito para nossas surpresas (Miller et al, 1999/2005, 

p. 200) por meio do significante “psicose ordinária”. Mas como não há formalização sem 

restos – e sendo esse resíduo que nos coloca em causa –, o advento dessa nova noção 

provocou debates e dissensos no campo e, como acentuam Álvarez, La Peña e Eiras (2008), 

motivou um crescente número de publicações até o momento um tanto heterogêneas (p. 54). 

Por exemplo, Éric Laurent (2007), seguido por Nora Silvestri (2008), afirmam que não 

se trata de uma categoria diagnóstica, mas de um programa de investigação. Já Graciela 

Brodsky (2011) tem como hipótese a psicose ordinária como uma psicose que não desencadeie 

ou e nem vai desencadear, pois ela teria um modo de enodamento que não implica o 

desencadeamento. Jean-Claude Maleval (2014), por sua vez, aposta que a psicose ordinária só 

difere da psicose clínica pela discrição de suas manifestações e pelos seus modos originais de 

estabilização (p. 3). 

Foi a partir das perspectivas da formalização da clínica dos nós borromeanos e do 

Seminário 23 – O Sinthoma que os analistas buscaram as orientações para a investigação dos 

casos de psicose que se apresentavam de maneira enigmática até então e cuja fenomenologia 

colocava questões diagnósticas. No entanto, a invenção de Miller ultrapassou as fronteiras do 

Campo Freudiano. Dialetizando os impasses clínicos e as formulações teóricas sobre a 

psicose, a noção de psicose ordinária destaca a dificuldade em relação à atualidade da 

incerteza diagnóstica, pois como nos lembra Brodsky (2011), há uma tendência a considerar 

como neuróticos os casos que não desencadeiam. 

Como foi abordado na convenção de Antibes, os casos de difícil diagnóstico teriam o 

estatuto de denunciar os limites da concepção estrutural pautada na distinção entre as 

estruturas, e influenciando parte do movimento lacaniano a questionar sobre a validade da 

distinção clássica neurose-psicose (Tironi, 2010; Laender, 2009) e as categorias clínicas 

ordenadas a partir da presença ou da ausência do significante do Nome-do-Pai (Maron, 2009), 

promovendo um mais além da perspectiva estritamente estruturalista (Santos, 2013). 
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No entanto, o ponto capital que gostaríamos de acentuar neste debate é que o 

questionamento sobre a validade da distinção estrutural direciona-se, acima de tudo, sobre o 

conceito de Nome-do-Pai, uma vez que esse operador lógico é o pilar fundamental do 

diagnóstico estrutural. É justamente esse significante que está no cerne da diferenciação das 

estruturas: a psicose situando-se com uma estrutura específica da foraclusão do Nome-do-Pai. 

Ademais, ao Nome-do-Pai é reservada uma crítica por parte do movimento lacaniano 

em relação aos limites da teoria chamada “clássica” do desencadeamento. Borie, Rabanel e 

Viret (2012)
1
 fazem uma leitura do desencadeamento desenvolvido por Lacan no Seminário 3 

(1955-56) e no texto De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de Psicose 

(1958), acentuando que essa teoria seria marcada por uma volta à norma edípica como o 

princípio de distinção do par neurose-psicose e da colocação em primeiro plano da função do 

Nome-do-Pai como garantia da lei no Outro. Todavia, a discussão em torno de novos modos 

de desencadeamentos (debranchement)
2
 acentuaria uma certa insuficiência da lógica 

dominante do significante (Borie, Rabanel & Viret, 2012, p. 47) do Nome-do-Pai para dar 

conta dos novos arranjos da clínica da psicose em referência ao gozo. Vejamos como os 

autores situam a crítica: 

 

O caráter radical da teoria “clássica” do desencadeamento se explica por sua 

dependência de uma lógica do significante concebida em termos de todo ou nada. 

Puramente binária, faz depender o conjunto de fenômenos clínicos de uma 

consideração exclusiva, a função dominante de um só significante, o Nome-do-Pai, o 

que supõe que a extrema variedade dos fenômenos corporais ou imaginários estão 

referidos a esta única norma, sem levar em conta sua relativa autonomia em relação 

com a função do Outro (p. 47). 

 

O que pretendemos destacar aqui é como as discussões que foram decorridas da 

questão da psicose ordinária colocaram no cerne do debate os impasses no estabelecimento do 

diagnóstico da psicose na clínica segundo uma abordagem “estruturalista”, tendo, em uma 

instância, o conceito de Nome-do-Pai como principal baliza. Acreditamos que esses pontos já 

tornam legítimo um movimento de pesquisa para explorá-los propriamente. 

                                                
1
 Expositores da Seção Clínica de Clermont-Ferrand, Antena Clínica de Dijon e Seção Clínica de Lyon que, 

juntamente com outras Seções Clínicas da França e da Bélgica, constituíram o trabalho realizado na 

Convenção de Antibes em 1998, dando origem ao livro A psicose ordinária (Miller, 2012). 

2
 Débranchement, em francês, significa desligamento, desenlace, desengate, desencaixe, desconexão. Esse termo 

se diferencia conceitualmente do déclenchement (desencadeamento, deflagração), associado à psicose clássica 

(Maleval, 2014) 
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Além do mais, as interrogações a respeito do que seriam os chamados sintomas 

contemporâneos, cujas apresentações são associadas a um declínio da função paterna na 

sociedade, demandam uma atenção maior em relação ao modo como o Nome-do-Pai vem 

sendo abordado nessas questões. Faz-se necessário situar uma distinção importante entre o 

Nome-do-Pai como representante da lei social e o Nome-do-Pai como operador subjetivo. 

Vejamos: 

 

Se tomarmos o eixo do declínio do Nome-do-Pai na contemporaneidade, a 

investigação de Indart, que busca localizar o efeito do declínio geral do Nome-do-Pai 

nos próprios discursos, aplica-se muito bem. Isso é muito distinto de tomar a 

perspectiva dos nós no caso Joyce e verificar o que mantinha sua amarração. Assim, 

algumas perspectivas tentam extrair as consequências do declínio do Nome-do-Pai 

na clinica e nos sintomas contemporâneos, enquanto outras extraem as consequências 

da inoperância da função paterna em um sujeito (Brodsky, 2011, p. 13). 

 

Maleval (2007) fornece a mesma orientação e radicaliza: o declínio da autoridade não 

é declínio do Nome-do-Pai: as modificações da lei social não têm efeito sobre a lei do 

significante (p. 155). Desse modo, devemos nos atentar ao fato de que é importante abordar a 

falência do Nome-do-Pai na sociedade, sem que isso implique na consideração de uma 

sociedade predominantemente psicótica. 

O conceito do Nome-do-Pai ocupa um lugar importante nas coordenadas que orientam 

o estabelecimento de um diagnóstico diferencial e estrutural na clínica lacaniana nos anos 

1950. É o elemento inicialmente forjado por Lacan como diferencial decisivo entre as 

estruturas. A sua inscrição ou foraclusão no campo do Outro terá efeitos definidores na 

localização estrutural do sujeito. As estruturas clínicas são pensadas segundo três modalidades 

de resposta: o recalque, o desmentido, e a foraclusão; operadores respectivos da neurose, da 

perversão e da psicose. Ao utilizar essas referências para distinguir o campo e sustentar uma 

diferença estrutural, Lacan estabelece a especificidade da psicose por meio da rejeição da 

realidade da castração. Na psicose, o foracluído não se refere a qualquer representação da 

realidade, mas a que constitui essa realidade como simbólica, ou seja, o Nome-do-Pai (Freire, 

1999). Desse modo, podemos dizer que o diagnóstico em psicanálise, de um modo geral, passa 

pelo Nome-do-Pai e, de forma específica, o diagnóstico de uma estrutura psicótica tem como 

baliza a foraclusão desse significante. 
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As primeiras conceituações do Nome-do-Pai o definem como um suporte da função 

simbólica, um significante inerente ao campo do Outro, capaz de operar como lei que ordena o 

conjunto dos significantes: é o Outro no Outro, diz Lacan (1958/1999) no Seminário 5. 

Portador de uma interdição sobre o gozo primordial, o Nome-do-Pai é o ponto de basta que 

detém o deslize da cadeia dos significantes, garantindo a estruturação da ordem simbólica.  

No entanto, a partir dos anos 1960, com a introdução do objeto a, Lacan começa a 

pensar em um movimento de pluralização do Nome-do-Pai, que, gradativamente, passa a ser 

enunciado como um nome entre vários. A última lição do Seminário 10 (1962-63/2005), 

intitulada como do a aos Nomes-do-Pai, já acentua esse ponto de passagem para uma 

pluralização do Nome-do-Pai, que teria continuidade naquele que seria seu próximo 

seminário: Nomes-do-Pai. 

A passagem para os Nomes-do-Pai corresponde a uma necessidade: a incompletude do 

Outro já não permite conceber o Pai como universal (Maleval, 2002, p. 97). Haveria uma 

falha que afeta o Outro, uma falta que lhe é estrutural, a qual aponta para um Outro desejante. 

O significante que marca a falta do significante no Outro é dado pelo matema S(Ⱥ): 

“escrevemos S(A), significante do A maiúsculo barrado, para indicar essa falta [...] essa falta 

é uma falta no significante” (Lacan, 1968/2008, p. 47). Se em um primeiro momento Lacan 

acentua o significante no simbólico a partir do Nome-do-Pai, como um Outro no Outro, 

posteriormente, constata-se que no conjunto dos significantes alguma coisa ficaria de fora, 

podendo afirmar que não há um Outro do Outro.   

A incompletude do Outro produzirá uma virada decisiva na abordagem do conceito do 

Nome-do-Pai. Nessa nova perspectiva, a função paterna passa a ser referida a um furo 

fundamental do simbólico. Tanto o neurótico quanto o psicótico confrontar-se-iam com uma 

falta de referência no campo do Outro. Diante dessa falta que se inscreve para todos, o Nome-

do-Pai será apenas mais uma das maneiras encontradas por um sujeito para se arranjar. 

A formulação do objeto a também não é sem consequências para a pluralização do 

Nome-do-Pai. O objeto a imporá uma deformação ao conceito de Nome-do-Pai: este não se 

reduz a um obstáculo ao gozo, uma vez que deixa subsistir uma compensação. Na medida em 

que esse gozo pode subsistir parcialmente, verifica-se uma relativização imputada à função do 

Nome-do-Pai como operador único que cerceia o gozo.  
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Ainda no tocante à reformulação que esse conceito sofreu no ensino lacaniano, 

podemos localizar que a homofonia entre o título do Seminário 21 – Les non-dupes errent 

(1973-74) e Les Noms-du-Père – os não tolos erram e Nomes-do-Pai, respectivamente, em 

português – não é inócua. O jogo linguístico entre noms e non (referente aos nomes do pai e os 

não do pai) reforça a relação da nomeação com a interdição ao gozo (Paoli, 2010). No entanto, 

será no Seminário 22– RSI (1974-75) que a pluralização do Nome-do-Pai disporá de um novo 

esquema de mostração: a articulação com a topologia dos nós. Sob essa nova perspectiva, os 

Nomes-do-Pai serão relacionados à função de nomeação: o Nome-do-Pai nada mais é do que 

esse nó que vem cumprir o enodamento do Real, Simbólico e Imaginário, garantindo sua 

sustentação. A expressão père-version utilizada nesse Seminário, ao fazer homofonia com 

perversion, na língua francesa, aproxima “versão do pai” e “perversão” do pai. Assim, abre-se 

a via que aponta para o uso singular que o sujeito pode fazer desse elemento, o que inscreve 

sua pluralidade. Cada sujeito forjará uma pai-versão que dê conta de estruturar a realidade 

psíquica.  

Ao fim de seu ensino, o Nome-do-Pai é, então, relacionado ao sinthoma: ambos seriam 

um modo de amarração possível dos três registros. Haveria uma disjunção originária entre os 

três registros, necessitando de um quarto elemento para mantê-los unidos. No Seminário 23 – 

O Sinthoma (1975-76), Lacan assinala que a função paterna tem várias versões (père-version) 

e que uma delas é o sinthoma. O sinthoma passa então de uma metáfora, uma mensagem a ser 

decifrada, para atuar, assim como o Nome-do-Pai, como um fator de amarração da cadeia 

borromeana e de articulação do sujeito com a linguagem e seus modos de gozo.  

A passagem para a grafia com th marca essa mudança teórica que enfatiza a 

possibilidade de ser utilizado como este quarto elemento sem o qual nada é possível no nó do 

simbólico, do imaginário e do real (Lacan, 1975-76/2007, p. 28). O Nome-do-Pai é um dos 

nomes do sinthoma que enoda os três registros. Em Joyce, por exemplo, o sinthoma não se 

chama Nome-do-Pai, mas ego; o que não deixa de ter efeitos sobre o modo de estabilização de 

um sujeito e sobre seu diagnóstico.  

De significante primordial na estruturação simbólica, ao Nome-do-Pai é delegada uma 

modificação em seu lugar de exceção, sendo a psicose responsável por mostrar que há várias 

suplências que dispensam esse significante e, ainda assim, são capazes de fazer a amarração 

dos registros. O Nome-do-Pai é, então, relativizado e pluralizado. A revisão imputada ao 
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Nome-do-Pai não é sem consequências para a questão diagnóstica, já que, desde o início, esse 

conceito foi conjugado como um elemento diferencial e distintivo na distinção estrutural. Na 

clínica da psicose referida à foraclusão do Nome-do-Pai, a categoria dos fenômenos 

elementares é a peça-chave para a decisão diagnóstica. É importante destacar essa afirmação, 

pois a própria categoria dos fenômenos elementares é colocada em discussão a partir do 

momento em que uma série de casos clínicos de psicose traz à tona o questionamento sobre a 

preservação dos efeitos de P0 (relacionados à foraclusão do Nome-do-Pai) ou Φ0 

(relacionados à ausência de significação fálica), revelando impasses no diagnóstico.  

Isso posto, o que pretendemos investigar refere-se à possibilidade de extrair os 

desdobramentos clínico-diagnósticos da psicose a partir da pluralização do Nome-do-Pai. Sob 

a perspectiva dos Nomes-do-Pai, temos uma modificação essencial: a introdução de uma 

clínica orientada pela topologia dos nós. Essa modificação nos introduz uma questão: como 

pensar as coordenadas de um diagnóstico diferencial sob a dimensão da topologia nodal, 

consequência do paradigma da pluralização do Nome-do-Pai? O que preenche a orientação 

diagnóstica diferencial com a relativização do Nome-do-Pai, justamente esse elemento 

distintivo que distingue as estruturas? Uma série de discussões e questionamentos decorreu-se 

da ressignificação do conceito do Nome-do-Pai no campo da psicose, colocando em xeque o 

arcabouço clínico-teórico que sustenta a primeira formalização da psicose nos anos 1950 e 

ensejando o debate sobre o que especifica a estrutura psicótica em relação à estrutura neurótica 

quando estas são aproximadas em uma perspectiva topológica. 

Desse modo, a articulação entre pluralização do Nome-do-Pai e as coordenadas do 

diagnóstico diferencial será nosso campo de trabalho nesta pesquisa, tendo o campo da psicose 

como chave de análise. Essa proposta é compartilhada por Silvestri (2008), que pontua que o 

diagnóstico passa a ser solidário da pluralização do Nome-do-Pai. Nessa dimensão, resta 

investigar as implicações da revisão da função paterna no ensino lacaniano para o campo de 

orientação diagnóstica com a psicose. 

A nossa hipótese caminha em direção à possibilidade de avaliar se as formulações 

ulteriores de Lacan recolocam a importância da localização estrutural como coordenada 

fundamental para o diagnóstico que sustenta a diferença que especifica a psicose em relação à 

neurose.  
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Jean-Pierre Deffieux (Miller et al., 1997/2005) afirma que a clínica do sinthoma em 

nada vem contradizer a barreira estrutural neurose-psicose estabelecida por Lacan nos anos 

1950. Dessa maneira, Maleval (2008) aponta a importância da localização estrutural, pois a 

estrutura permite ver como se arranja o sujeito, tendo incidências sobre a condução do 

tratamento. Se o Nome-do-Pai atualmente é um sinthoma que funciona cada vez mais 

precariamente – sem que isso implique que haja cada vez mais psicóticos –, a hipótese da 

localização estrutural para pensar o diagnóstico seria o artifício para manter a diferença e 

especificar o modo de funcionamento psicótico. 

Desse modo, propomo-nos a investigar o percurso da revisão do Nome-do-Pai sendo 

guiadas pela ótica da deformação de um conceito, no sentido bachelardiano. A deformação é 

um conceito fundamental na epistemologia histórica de Gaston Bachelard (1971). O autor é 

contundente ao afirmar que a fecundidade de um conceito científico avalia-se mediante seu 

poder de deformação (p. 126), isto é, a potência de revisão e modificação do conceito a partir 

do encontro com limites e novos impasses da experiência científica. Essa posição também é 

partilhada por Serge Cottet (2006) que fala de uma epistemologia da deformação: deformar 

um conceito para ampliar um campo de experiências não significa um abandono de seus 

princípios. 

Ademais, seguiremos a orientação metodológica definida por Georges Canguilhem 

(1975/2011) como o trabalho de um conceito. Essa orientação caracteriza-se por estender o 

conceito até seus limites, analisando os efeitos da articulação com outros conceitos com o 

objetivo de conferir sua fecundidade em acentuar novos problemas e explicar outros. 

Trabalhar um conceito é fazer variar sua compreensão, tomá-lo como modelo ou, 

inversamente, fornecer-lhe um. Esta posição parte de uma epistemologia específica, que 

sustenta que não há possibilidade de tratar de um fenômeno sem a articulação conceitual 

(Calazans & Neves, 2010, p. 195). 

Essa orientação metodológica se conjuga à lógica teórico-clínica da psicanálise e, por 

isso, nos valemos dela. Se lembrarmos da orientação epistemológica de Freud em Pulsões e 

seus destinos (1915/1996), um conceito é válido enquanto ele é explicativo. Caso contrário, o 

abandona ou o deforma, mas sempre em relação com o material empírico, que, no caso da 

psicanálise, é a clínica. É essa mesma orientação que Lacan segue ao passar do Nome-do-Pai 
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no singular para sua pluralização: os impasses da clínica, principalmente das psicoses, o leva a 

deformar seus conceitos considerados importantes ou fundamentais na década de 1950.  

Assim, para iniciarmos o percurso, podemos dizer que o conceito de Nome-do-Pai é a 

formalização lacaniana do mito do Complexo de Édipo criado por Freud. A racionalização do 

mito edípico pela via da linguagem – articulando substituição significante promovida pela 

metáfora, lei e desejo – tornou-se tarefa possível no momento em que Lacan propôs reler 

Freud com base no estruturalismo. Assim, o aporte estruturalista outorgou-se como ponto de 

partida para a formalização do estatuto conceitual e lógico do Nome-do-Pai nos anos 1950, 

tornando-se o elemento discriminatório entre as estruturas e, consequentemente, a baliza 

central para se pensar um diagnóstico diferencial e estrutural. Tendo em mente essas duas 

diretrizes na abordagem do conceito, iniciaremos nosso percurso com o primeiro capítulo 

sobre as primeiras formulações do conceito de Nome-do-Pai. Propomo-nos a seguir a seguinte 

configuração: primeiramente, situaremos o desenvolvimento da teoria do Complexo de Édipo 

na obra freudiana por duas razões: a) partindo da teoria edípica, Lacan vai considerar a 

castração como o ponto segundo o qual a estrutura se organiza, b) além de ser por meio de sua 

formalização pela via da linguagem que Lacan pôde desenvolver o conceito de Nome-do-Pai. 

Em seguida, localizaremos o movimento estruturalista e como o conceito de estrutura 

ocupa um lugar de importância nesse movimento. Apresentaremos, ainda, as contribuições de 

Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson e Ferdinand de Saussure, pois Lacan dialogou 

profundamente com as formulações desses três autores a respeito da linguística estruturalista. 

Seguiremos, tendo como referência os textos Função e Campo da Fala e da Linguagem em 

Psicanálise (1953) e A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud (1957), 

com a apropriação da lógica estruturalista na tarefa lacaniana de reconduzir a experiência 

psicanalítica aos determinantes da linguagem. 

Apresentadas as formulações sobre o Complexo de Édipo e sobre o estruturalismo, que 

serviram como condições de possibilidades para Lacan desenvolver o conceito de Nome-do-

Pai pensado em relação à formalização das estruturas, partiremos, finalmente, para as 

primeiras definições desse conceito em seu ensino. O trabalho de conceituação do Nome-do-

Pai é fecundo quando pensado em um campo no qual esse significante está ausente: a psicose. 

Trabalharemos então o texto De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de 

Psicose (1958), além do Seminário 3 – As Psicoses (1955-56) e do Seminário 5 – As 
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formações do inconsciente (1958) a fim de demonstrar a causalidade significante da psicose 

por meio da operação da foraclusão do Nome-do-Pai, inscrevendo os efeitos decorrentes da 

não realização da metáfora paterna. 

Nosso próximo passo será abordar as coordenadas diagnósticas pensadas em relação ao 

lugar de exceção ocupado pelo Nome-do-Pai nos anos 50. A chamada clínica estruturalista e 

descontínua do primeiro ensino de Lacan tem como coordenadas as categorias clínicas 

ordenadas a partir da presença/ausência do Nome-do-Pai e a psicose como uma estrutura 

específica decorrente da foraclusão desse significante. 

No segundo capítulo, nosso foco será trabalhar o movimento de pluralização do Nome-

do-Pai. Pontuaremos, primeiramente, como se deu a passagem para os Nomes-do-Pai, 

acentuando em relação a quais conceitos esse movimento estava sendo articulado. Além de 

trabalharmos com a noção de objeto a e a única lição existente do Seminário sobre os Nomes-

do-Pai, será abordada a modificação sofrida no estatuto do Outro, com o intuito de localizar a 

relação conceitual entre as reformulações do registro do simbólico e do Nome-do-Pai. 

Posteriormente, apresentaremos a topologia necessária à pluralização do Nome-do-Pai, 

acentuando a função de nomeação e a introdução do pai como um nó estruturante no atamento 

do Real, Simbólico e Imaginário.  

No entanto, é no Seminário 23 (1975-76/2007) que Lacan conjectura que o 

enodamento se dá por meio de um quarto elemento: o sinthoma. O caso Joyce permitiu 

constatar que nem sempre o que sustenta a realidade do sujeito passa pelo Nome-do-Pai, 

abrindo, assim, as vias para se perguntar sobre a invenção sintomática de cada um na 

sustentação da realidade psíquica. Vamos nos ater na frase podemos prescindir, com a 

condição de nos servirmos dele (p. 136) a fim de elucidarmos o que resta ao Nome-do-Pai ao 

fazer dele um sinthoma como os demais. 

Partindo dessas coordenadas que sustentam a pluralização do Nome-do-Pai, iremos, 

então, extrair as consequências clínicas desse movimento, no que tange à questão do 

diagnóstico. Será que essa nova carga conceitual pesará também sob a orientação diagnóstica 

na clínica da psicose, calcada na tese da foraclusão do Nome-do-Pai? Depois retornaremos à 

noção de psicose ordinária e as conversações realizadas pelo Campo Freudiano a partir da 

década de 1990 com o intuito de pontuar alguns casos clínicos de psicose que podem ser lidos 

como efeitos da pluralização do Nome-do-Pai. Essa discussão clínica coloca em cena um 
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questionamento da orientação estrutural característica da clínica lacaniana dos anos 1950 ao 

promover a aposta no paradigma dos nós para a abordagem dos casos recalcitrantes ao 

diagnóstico estrutural. 

Será nesse campo que iremos articular nossa hipótese de trabalho: se em um primeiro 

momento o Nome-do-Pai é definido como o significante primordial e elemento diferencial que 

destaca a distinção entre as estruturas clínicas, sendo sua foraclusão o que constitui o 

operativo específico da estrutura psicótica, em um segundo momento, a deformação sofrida 

em seu estatuto conceitual, apontando para a sua pluralização e equivalência ao sinthoma na 

topologia dos nós, tem incidências nas coordenadas para se pensar o diagnóstico? Quais as 

consequências para o campo da psicose? Especificamente, como Lacan aplicou a topologia à 

discussão do diagnóstico diferencial da psicose, de modo a servir de índice para as 

coordenadas diagnósticas após a substituição do Nome-do-Pai como elemento diferencial 

entre as estruturas clínicas? 

Esse deslocamento teórico-clínico do conceito do Nome-do-Pai precisa ser verificado, 

na medida em que toca diretamente na problemática da estrutura, como apontam Sadala e 

Martinho (2011). Trata-se de uma descrença na orientação fornecida pela estrutura no 

diagnóstico da psicose? Contamos com o pensamento de Maleval (2008) ao acrescentar que: 

podemos ter pacientes não “classificados”, mas a maneira de int ervir contaremos sempre 

com a hipótese da estrutura (p. 6). 
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CAPÍTULO I – AS PRIMEIRAS FORMULAÇÕES DO CONCEITO DE NOME-DO-

PAI: O NOME-DO-PAI COMO EXCEÇÃO 

 

1.1 O Complexo de Édipo analisado em duas vertentes: como referência à formalização 

da estrutura em Lacan e ao conceito de Nome-do-Pai 

 

Iniciar nosso percurso com a teoria freudiana do Complexo de Édipo encontra 

justificativa se destacarmos dois pontos nos quais esta dissertação está circunscrita: a 

concepção de estrutura clínica e o conceito de Nome-do-Pai. Esses pontos estão sempre em 

referência à teoria do Édipo e explicitaremos por quê. 

Salientamos que nossa questão perpassa a hipótese de se pensar as novas coordenadas 

diagnósticas na clínica da psicose, tendo a pluralização do Nome-do-Pai como o ponto-chave 

de análise. Portanto, justifica iniciarmos esta seção com um breve percurso de Freud a Lacan a 

fim de mostrarmos que a formalização das estruturas clínicas em Lacan é possível a partir da 

teoria do Complexo de Édipo. Baseado em Freud, Lacan considera a castração como um 

operador a partir do qual a estrutura pode se organizar: psicose, neurose ou perversão. Não há 

como falar de estrutura em psicanálise se não levarmos em consideração sua formalização 

segundo o Complexo de Édipo e seus elementos envolvidos: a castração, sua respectiva 

angústia e as identificações ao significante fálico (Pires et al., 2004). 

Também se pode encontrar a referência ao Complexo de Édipo, se levarmos em 

consideração que o conceito de Nome-do-Pai é a formalização lacaniana do mito edípico. Sob 

o artifício da linguística estruturalista, que lhe forneceu as definições de metáfora e 

significante, Lacan pôde escrever a constituição do sujeito na inscrição no registro simbólico 

com base na dialética edípica.  

Tendlarz (2005) apresenta duas vertentes para abordar o conceito Nome-do-Pai em 

Lacan: A vertente relativa à formalização do Édipo e a vertente relativa à nomeação, já que se 

trata de um nome – o Nome-do-Pai. A função da nomeação será trabalhada no segundo 

capítulo. 

Como operador teórico e clínico, o processo de conceituação acerca do Édipo é 

construída ao longo da obra de Freud. Trata-se de uma construção conceitual e, acima de tudo, 

de articulação conceitual, pois, conforme veremos, o conceito de Complexo de Édipo não foi 
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elaborado sem antes relacioná-lo com a investigação sobre os sonhos, a sexualidade infantil e 

o campo cultural. É o que demonstraremos a seguir. 

O mito grego do Édipo Rei foi uma referência constante na obra de Freud. A referência 

ao Oedipus Rex aparece pela primeira vez em uma carta a Fliess de 1897. Nesse momento, a 

teoria da sedução traumática já não se sustentava mais como explicação etiológica das 

neuroses. Após relatar a análise de um sonho, Freud (1897/1996) continua: 

 

Verifiquei, também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora 

considero isso como um evento universal do início da infância. Sendo assim, 

podemos entender a força avassaladora de Oedipus Rex, apesar de todas as objeções 

levantadas pela razão contra a sua pressuposição do destino [...] Cada pessoa da 

platéia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada 

qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a 

realidade (p. 160). 

 

No seguimento da carta, Freud (1897/1996) lança uma interrogação a respeito da 

similaridade do tormento de Hamlet com a tragédia grega de Édipo, interpretando a sua 

consciência moral exacerbada como resultante de um sentimento de culpa inconsciente, uma 

vez que Hamlet fantasiou o mesmo destino para o pai. 

Podemos dizer que a referência a Édipo era resumida a um conjunto de desejos 

incestuosos e hostis, como pode ser analisado em O sonho sobre a morte de pessoas queridas 

em A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Nessa passagem, Freud (1900/1996) relata que a 

análise dos neuróticos permitiu o reconhecimento do caráter ambivalente dos sentimentos 

infantis em relação aos pais: o primeiro amor da menina é por seu pai, enquanto os primeiros 

desejos infantis do menino são pela mãe. Por conseguinte, o pai se transforma num rival 

perturbador para o menino, e a mãe, para a menina. No entanto, Freud (1900/1996) não 

mantém essa proposição e a reformula, como veremos mais a frente. Além disso, é aludida a 

relevância do papel marcado pelos pais no desenvolvimento das neuroses: Apaixonar-se por 

um dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes essenciais do acervo de impulsos 

psíquicos que se formam nessa época e que é tão importante na determinação dos sintomas da 

neurose posterior (p. 177). 

Freud (1900/1996) lança a hipótese de que se a tragédia de Édipo comove tanto a 

plateia moderna quanto a plateia grega da época, é porque há uma identificação com o desejo 

infantil de morte dos pais: 
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É destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe, 

e nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino, para nosso pai. Nossos sonhos nos 

convencem de que é isso o que se verifica. O Rei Édipo, que assassinou Laio, seu 

pai, e se casou com Jocasta, sua mãe, simplesmente nos mostra a realização de 

nossos próprios desejos infantis. [...] Como Édipo, vivemos na ignorância desses 

desejos que ofendem a moral (p. 179). 

 

Até aqui, a teorização acerca do tema edípico ainda está intimamente ligada à teoria de 

interpretação dos sonhos, aparecendo, principalmente, na afirmação do sonho como 

manifestação de um desejo inconsciente.  

Todavia, é a partir de seu contato com a clínica que Freud caminha para as primeiras 

formulações sobre a teoria do Édipo como um complexo. Se num primeiro momento a ideia 

do Édipo aparece vinculada à teoria dos sonhos, serão nas investigações acerca da sexualidade 

infantil que esse tema ganhará formulação como o complexo nuclear das neuroses. No texto 

Sobre as teorias sexuais infantis, de 1908, Freud (1908/1996) discorre sobre o momento em 

que a criança é confrontada com um sentimento de ameaça de perda do amor dos pais 

comumente em virtude da chegada de um irmão. À indagação de onde vêm os bebês, a criança 

recebe respostas evasivas ou repreensões pela curiosidade. Como consequência dessa primeira 

decepção, começam a suspeitar que os adultos estejam lhes escondendo algo proibido. 

Freud (1908/1996) assinala que, nesse momento, a criança experimenta o seu primeiro 

conflito psíquico, uma vez que suas interrogações a respeito da sexualidade não são 

consideradas corretas pelos adultos. Assim, o conflito psíquico pode transformar-se numa 

dissociação psíquica: o conjunto de concepções consideradas “boas” [...] torna-se o conjunto 

dominante e consciente, enquanto o outro conjunto [...] as quais não devem ser consideradas, 

torna-se o conjunto das opiniões recalcadas e inconscientes. Está assim formado o complexo 

nuclear de uma neurose (p. 113). Nesse cenário, surge a primeira teoria sexual infantil para 

dar conta do encontro traumático com a sexualidade: todas as pessoas, inclusive as mulheres, 

possuem o mesmo órgão genital, o pênis. 

A expressão Complexo
3
 de Édipo aparecerá finalmente em 1910, no texto Um tipo 

especial de escolha de objeto feita pelos homens: Ele começa a desejar a mãe para si mesmo 

                                                
3
 O termo complexo é uma influência junguiana relatada por Freud no texto As Perspectivas Futuras da 

Terapêutica Psicanalítica, de 1910. Segundo Roudinesco e Plon (1998), o termo foi pensado como uma forma 

de “designar fragmentos soltos de personalidade ou grupos de conteúdo psíquico separados do consciente e 
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[...] e a odiar o pai como um rival que impede esse desejo; passa [...] ao controle do complexo 

de Édipo (Freud, 1910b/1996, p. 154). Dessa maneira, as teorizações acerca do Édipo 

introduzem-se de maneira decidida no campo de investigação sobre a sexualidade infantil. 

Importante destacarmos que Freud já expressava isso em um texto intitulado Romances 

Familiares, de 1910. 

Cabe lembrarmos que o Complexo de Édipo também foi articulado no campo 

antropológico. Moreira (2004) salienta que a problemática edípica constitui o ponto de contato 

e aproximação entre neurose, povos primitivos e infância no texto Totem e Tabu e que tal 

texto representa um momento decisivo nos movimentos de teorização do Édipo.  

Em Totem e Tabu, de 1913, Freud (1913/1996) dedica-se à investigação das origens 

das civilizações, enfatizando a questão do horror ao incesto como ponto constituidor da 

criação da civilização humana. O mito da horda primeva é a ficção antropológica de Freud 

para elucidar a origem da civilização. 

Na horda primeva, haveria um pai violento e gozador que guarda para si todas as 

mulheres e expulsa seus filhos à medida que crescem. Esses filhos, que haviam sido expulsos, 

certo dia retornam juntos e, então, matam e devoram o pai. Após a morte do pai, os filhos 

colocam em prática os desejos de se identificarem com ele. Logo, porém, surge o remorso e 

um sentimento de culpa: o pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo. Assim, segundo 

Freud (1913/1996), os filhos anularam o próprio ato, proibindo a morte do totem, ou seja, o 

substituto do pai e renunciaram às mulheres que tinham sido libertadas. Lacan, por sua vez, 

aponta a posição do pai real, remetendo-se ao pai figurado no mito freudiano da horda 

primeva, como a exceção à castração que, cria o conjunto dos castrados por encarnar a posição 

de exterioridade (Castro, 2010). 

Como consequência do sentimento de culpa ante a morte do pai, os irmãos instituem os 

dois principais tabus que regem a sociedade primitiva – o parricídio e o incesto – e que são 

correlatos aos dois desejos recalcados no Complexo de Édipo: Criaram assim, do sentimento 

de culpa filial, os dois tabus fundamentais do totemismo, que, por essa própria razão, 

corresponderam inevitavelmente aos dois desejos recalcados do Complexo de Édipo (p. 102). 

Concluindo, Freud (1913/1996) afirma que: os começos da religião, da moral, da sociedade e 

                                                                                                                                                    
que têm um funcionamento autônomo no inconsciente, de onde podem exercer influência sobre o consciente” 

(p. 123). 



27 
 

da arte convergem para o complexo de Édipo. Isso entra em completo acordo com a 

descoberta psicanalítica de que o mesmo complexo constitui o núcleo de todas as neuroses, 

pelo menos até onde vai nosso conhecimento atual (p. 111). 

O tema do Édipo, como vimos anteriormente, aparece vinculado à teoria dos sonhos, 

representado pela trama pessoal (Moreira, 2004, p. 223). Já em Totem e Tabu, Freud o amplia 

para a discussão no campo cultural. Porém, as duas referências não deixam de estar, 

sobretudo, vinculadas à clínica.  

Retomando o percurso da conceituação do Complexo de Édipo, encontramos no texto 

de 1923 sobre A Organização Genital Infantil a constatação de que a descrição do processo 

edípico, tal como vinha sendo realizada, somente se aplicaria à criança do sexo masculino, 

pois o que ocorria nas meninas ainda era desconhecido. Temos aqui uma ruptura com o que 

foi falado anteriormente sobre simetria do processo edípico entre menino e menina: a teoria da 

castração leva Freud a perceber que essa similaridade não existe. Freud (1923/1996) aponta 

que o que está presente como característica principal da organização genital infantil não é uma 

primazia dos órgãos genitais, mas a primazia do falo: o significado do complexo de castração 

só pode ser corretamente apreciado se sua origem na fase da primazia fálica for também 

levada em consideração (p. 85), ou seja, o Édipo só se explica pela castração. 

O menino percebe a distinção entre homens e mulheres, contudo não a vincula de 

início a uma diferença dos órgãos genitais, ou seja, para ele é natural presumir que todos 

possuem um pênis. Quando os meninos se dão conta da diferença anatômica, encobrem a 

contradição, dizendo-se que o pênis ainda crescerá e, posteriormente, chegam à conclusão de 

que, afinal de contas, o pênis pelo menos estivera lá, mas fora retirado depois. A falta de um 

pênis é vista como resultado da castração. Assim, Freud (1923/1996) acentua esse aspecto já 

presente em As Teorias Sexuais Infantis (1908). 

Já em 1924, no texto A Dissolução do Complexo de Édipo, Freud (1924a/1996) 

introduz a ameaça de castração como pivô da destituição da fase edípica: 

 

Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o 

pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico e o investimento 

libidinal de seus objetos parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira 

dessas forças: o eu da criança volta as costas ao complexo de Édipo (p. 103). 
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Com a dissolução do Complexo de Édipo, os investimentos objetais são substituídos 

por identificações e a autoridade do pai é introjetada no eu, formando o núcleo do supereu e 

seguido pelo período de latência. Esse interesse narcísico mencionado por Freud (1924a/1996) 

é considerável, na medida em que o supereu, sendo uma introjeção da figura paterna como 

sinônimo de interdição do incesto, é condição para inserir-se na cultura. Por sua vez, somente 

no texto Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, de 1925, 

que o Complexo de Édipo feminino é elucidado. No caso das meninas, o Complexo de Édipo é 

uma formação secundária e as operações do complexo de castração o inauguram: Enquanto, 

nos meninos, o complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele 

se faz possível e é introduzido através do complexo de castração (p. 151). A descoberta da 

diferença sexual pela menina suscitaria a inveja do pênis: ela não tem, mas deseja tê-lo. 

Quando percebe que a mãe também é castrada, é possível abandoná-la como objeto de amor e 

se voltar para o pai, porque deseja possuir o pênis que a mãe lhe recusou, esperando obter esse 

pênis de seu pai. Freud (1925/1996) conclui que a libido da menina, dessa forma, desliza para 

uma nova posição ao longo da linha de uma equação simbólica – do pênis para o bebê. Ela 

abandona seu desejo por um pênis e coloca em seu lugar o desejo de um filho, tomando o pai 

como objeto de amor. 

Como operador teórico e clínico, o mito edípico é elevado ao complexo nuclear das 

neuroses. A partir da cena edípica, advém o momento crucial de estruturação do sujeito, 

sobretudo acerca da diferenciação entre os sexos e do posicionamento diante da angústia de 

castração. As coordenadas para se pensar em um diagnóstico diferencial passam a ter como 

referência a posição singular de cada sujeito diante da castração: 

 

Freud passa do trauma para as fantasias, apontando para o seu núcleo: a castração. O 

Édipo é a sustentação simbólica do temor à castração. É a entrada do sujeito na 

cultura pela via da interdição operada pelo pai enquanto no lugar da lei. Partindo 

desta perspectiva a ‘classificação’ freudiana passa a ter como referência esta maneira 

peculiar de cada um lidar com a castração e, consequentemente, com o complexo de 

Édipo. Não se trata mais de diagnosticar a doença, mas sim de perceber a posição em 

que o sujeito se coloca frente à castração - o ponto traumático do sexual (Machado, 

1999, p. 9). 

 

O modo como cada sujeito se posiciona perante esse ponto traumático do sexual, 

lançando mão de diferentes respostas defensivas, constitui para Freud a diferença determinante 

da localização estrutural do sujeito. À realidade da castração enunciada pela figura paterna, 
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encontram-se os mecanismos de defesa Verleugnung, Verdrängung e Verwerfung e suas 

respectivas respostas: desmentir a castração, recalcá-la ou rejeitá-la. Em A perda de realidade 

na neurose e na psicose, Freud (1924b) abandona o modelo do recalque (Verdrängung) 

pensado como referência explicativa aos fenômenos da psicose para especificar seu 

mecanismo de defesa por meio da rejeição (Verwerfung). 

É com base nessa elucidação freudiana que marcamos a passagem para a formalização 

lacaniana das estruturas clínicas. Lacan articula a castração como referência a partir da qual a 

estrutura se constitui. É segundo o Complexo de Édipo e sua referência à castração e ao 

significante fálico que se pode pensar em estruturas clínicas lacanianas e, por extensão, em um 

diagnóstico estrutural.  

Lacan lerá o Complexo de Édipo com a introdução da determinação do Outro na 

constituição do sujeito, ou seja, trata-se de um momento lógico na constituição do sujeito, no 

qual o Édipo passa de cultural a um estatuto de estrutural (Pacheco, 2009). A releitura 

lacaniana do Complexo de Édipo se deu pela via da racionalização em termos de linguagem e 

significantes operativos: o pai é reduzido ao nome, ao significante do Nome-do-Pai (NP), e a 

mãe à função desejo, representada pelo significante do desejo da mãe (DM). De forma 

categórica, Lacan (1958/1999) assinala que a colocação substitutiva do pai como um 

significante no lugar da mãe é o ponto axial, o nervo motor, a essência do progresso 

representado pelo complexo de Édipo (p. 189). 

O conceito de Nome-do-Pai é a formalização lacaniana do mito edípico conceituado 

por Freud. Nas palavras de Teixeira (2007), Lacan desdramatiza o Pai freudiano pela via de 

sua formalização, chegando reduzi-lo a uma notação inscrita no lado esquerdo, acima da 

equação da metáfora paterna, assim como índice de seu produto (p. 89). Em seu retorno a 

Freud, Lacan opera uma delimitação lógica do aparato conceitual do Complexo de Édipo e, 

articulando ao conceito de metáfora, destaca os aspectos simbólicos cruciais da cena edípica: a 

lei, a castração e a função do pai: É precisamente isso que é expresso por esse mito necessário 

ao pensamento de Freud que é o mito do Édipo. É necessário que ele mesmo forneça a origem 

da lei sob essa forma mítica (Lacan, 1958/1999, p. 152). 

Seguindo Solano-Suárez (2007), podemos reconhecer três vertentes da teoria freudiana 

que foram utilizadas na formalização do Nome-do-Pai: o pai morto do mito de Totem e Tabu, 

o Édipo e o complexo de castração. Para escrever em termos lógicos a metáfora paterna, uma 
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pergunta é feita por Lacan (1958/1999) no Seminário 5: o que é o pai no Complexo de Édipo? 

É na tentativa de responder a essa indagação que a questão do pai é abordada para além de seu 

papel ou função, mas seu “nome de pai”. O pai no Complexo de Édipo não é um objeto real e 

nem um objeto ideal. Lacan dá um alcance maior ao que estava sendo trabalhado no início do 

Seminário 5 a respeito do pai ser o pai simbólico e acrescenta: o pai é uma metáfora. Nisso 

consiste o pilar essencial da intervenção do pai no Complexo do Édipo: se a metáfora é um 

significante que surge no lugar de outro significante, a função do pai é ser um significante que 

substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno.           

Como dissemos anteriormente, o Complexo de Édipo freudiano e a racionalidade 

estruturalista forneceram o esteio para a conceituação do Nome-do-Pai. Passemos para o 

próximo tópico, o qual irá expor os princípios do estruturalismo, o conceito de estrutura e as 

principais contribuições da tríade estruturalista – Lévi-Strauss, Jakobson e Saussure – que 

influenciaram Lacan em seu projeto de releitura de Freud. A seção a seguir explicitará as 

contribuições desses autores no movimento estruturalista para mais tarde mostrarmos a sua 

influência no trabalho de Lacan nos anos 1950, sobretudo com as noções de significantes, 

simbólico e metáfora – diretrizes que proporcionaram um campo do possível para a 

formalização do estatuto lógico do Nome-do-Pai. Além disso, esse tópico trará o conceito de 

estrutura para que mais adiante também possamos pontuar e elucidar como essa concepção – 

já relacionada à dialética edípica – foi pensada por Lacan na clínica e, principalmente, em 

relação ao diagnóstico da psicose. 

 

1.2 O movimento estruturalista, o conceito de estrutura e as contribuições de Lévi-

Strauss, Jakobson e Saussure 

 

Lacan é uma figura do estruturalismo, afirma Milner (1996). A subversão lacaniana 

dos conceitos de significante/significado, o recurso à metáfora na formalização do Nome-do-

Pai e a noção de estrutura em psicanálise tal como ela foi pensada na clínica encontrou 

sustentação teórica a partir dos princípios estruturalistas. Este tópico nos auxiliará a esclarecer 

as bases que possibilitaram a Lacan enxergar na linguagem a chave de leitura da experiência 

psicanalítica. 
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O estruturalismo constituiu-se como um movimento no início do século XX. Gilles 

Deleuze (1972/2006) aponta a linguística como origem do estruturalismo, na medida em que 

só há estrutura daquilo que é linguagem (p. 272) e propõe, considerando a complexidade de 

se definir o que é o estruturalismo, extrair certos critérios formais de reconhecimento desse 

movimento a partir das várias áreas que sofreram sua influência: linguística, antropologia 

estrutural, psicanálise e marxismo. 

Na mesma direção, Milner (1996) destaca a relação da linguística estrutural com a 

ciência moderna, afirmando que é possível apresentar a primeira como uma matematização. 

Assim como a ciência pretende excluir qualquer consideração de valor e qualidade de uma 

maneira que lhe é própria, o estruturalismo em linguística também é um método de redução 

das qualidades sensíveis. A linguística estrutural repousaria, segundo Milner (1996), sobre três 

teses minimalistas: em relação à teoria (uma teoria ficará mais próxima do ideal da ciência na 

medida em que ela impuser a um poder descritivo máximo o uso de um número mínimo de 

axiomas e de conceitos iniciais); em relação ao objeto (só conheceremos uma língua se 

impusermos a ela considerar apenas as propriedades mínimas que a tomam um sistema, ou 

seja, só existe sistema se houver diferença); e em relação às propriedades (um elemento de um 

sistema tem por únicas propriedades aquelas que são determinadas pelo sistema, isto é, um 

elemento do sistema só subsiste como elemento numa relação de diferença).  

Da segunda tese, podemos extrair com Milner (1996) que o estruturalismo é, por 

princípio, extensível a outros objetos além da língua, na verdade, o conjunto dos objetos da 

cultura (p. 80). E continua: dado um objeto da cultura, só o conheceremos adequadamente 

impondo-nos ali considerar apenas as propriedades que se analisam, em última instância, 

como relações de diferença (p. 80), sabendo que existe uma relação de diferença que nada 

deve às propriedades dos termos, já que é anterior a eles. Ao sistema reduzido à sua relação 

mínima, dá-se o nome de estrutura.  

Por enquanto, vamos nos deter a explanações a respeito do conceito de estrutura. 

Retornaremos a esse ponto após esclarecermos as contribuições de Saussure, Jakobson e Lévi-

Strauss na ótica estruturalista. Cabe lembrarmos que o estruturalismo, como movimento de 

pensamento, influenciou autores de diversos campos do saber, como Roland Barthes na 

semiótica e Louis Althusser na filosofia marxista, além de dialogar com outras perspectivas, 

como o formalismo russo. No entanto, para fins de composição deste tópico, nos interessam os 
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trabalhos da chamada tríade estruturalista da qual Lacan se apropriou para realizar seu retorno 

a Freud.  

Iniciaremos com o trabalho precursor de Saussure, chamando atenção para algumas 

considerações importantes sobre seu Curso de Linguística Geral e a leitura estruturalista 

subsequente. Primeiramente, por se tratar de uma obra póstuma, organizada e editada em1916 

por alguns alunos de Saussure, há diversos questionamentos a respeito da identidade própria 

do texto. Em segundo lugar, só poderíamos situá-lo como o “precursor” do estruturalismo se 

considerarmos que foi ele quem desenvolveu a noção de termos dependentes em um todo que 

é solidário (Bez & Aquino, 2011), mas sabendo também que o objetivo de Saussure era 

investigar o funcionamento da língua como um sistema, e não como uma estrutura. Feitas as 

seguintes considerações, apresentaremos as principais formulações saussurianas presentes no 

Curso de Linguística Geral. 

Saussure (1916/2006) define que o objeto de estudo da linguística é a linguagem, sendo 

necessário não confundir o domínio da língua com a linguagem: a língua é um produto social 

dos fatos de linguagem, é classificável entre os fatos humanos, enquanto a linguagem não o é 

(p. 17). A linguagem, por sua vez, é ao mesmo tempo, física, fisiológica e psíquica, ela 

pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa classificar em 

nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade (p. 17). 

Saussure (1916/2006) também diferencia a língua da fala ao apontar que a primeira 

refere-se à parte social da linguagem, que é exterior ao indivíduo e tem sua existência no 

contrato coletivo. A fala é a utilização individual dessa língua: Um ato individual de vontade e 

inteligência, no qual convém distinguir: as combinações pela quais o falante realiza o código 

da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal; o mecanismo psico-físico que lhe 

permite exteriorizar essas combinações (p. 23). A partir dessa diferença, surge a linguagem 

como um sistema de relações em que o conhecimento do sistema permitiria o reconhecimento 

de todos os elementos.  

A língua, entendida como um sistema, é constituída por signos linguísticos que 

formam, cada um deles, uma unidade composta de um conceito e uma imagem acústica, 

chamadas de significado e significante. Tem-se, então, o signo como produto da união entre 

significante (imagem acústica) e significado (conceito), estando clara a relação de significação 

que une o significante ao significado. 
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Nessa formulação da teoria do signo, Saussure (1916/2006) pressupõe que a 

arbitrariedade se aplicaria à correspondência entre significante e significado, tornando-se um 

dos princípios conferidos ao signo. O significante é arbitrário em sua relação ao significado, 

mas não em sua relação aos outros significantes com os quais constitui o sistema de uma 

língua.  

O diálogo com a linguística estrutural de Saussure possibilitou a Lacan a elaboração de 

uma teoria do significante, mas não sem antes recorrer à subversão da relação de reciprocidade 

operada entre significante e significado na ótica saussuriana. Mostraremos no próximo tópico 

que, para Lacan, o significante não significa nada e que o sujeito está aí situado como um 

efeito da cadeia significante.  

Importantes teóricos que se destacaram nos estudos subsequentes a Saussure foram os 

linguistas russos, especialmente Jakobson. Grande destaque também para os trabalhos 

desenvolvidos no Círculo Linguístico de Praga, fundado em 1929, no qual sobressaiu um 

programa de investigação e análise estruturalista. Jakobson também trabalhou em íntima 

colaboração com Lévi-Strauss e o campo de antropologia estrutural. 

Apesar da ampla contribuição desse teórico russo para o campo da linguística (além de 

sua ligação pessoal com a poesia), vamos no deter, especificamente, no aprofundamento dos 

conceitos de metáfora e de metonímia proposto no estudo Dois Aspectos da Linguagem e Dois 

Tipos de Afasia (Jakobson (1954/1995). Ancorado nesses conceitos provenientes da linguística 

estrutural, Lacan pôde desenvolver a tese do inconsciente estruturado como uma linguagem, 

além de relacionar a metáfora à função do pai. 

Já no início de seu texto Dois Aspectos da Linguagem e Dois Tipos de Afasia, 

Jakobson (1954/1995) é claro ao afirmar a importância do estudo e funcionamento da estrutura 

da linguagem para investigação de alguma perturbação da linguagem, como a afasia. Para tal, 

apresenta duas operações fundamentais da língua: a seleção e a combinação: falar implica a 

seleção de certas entidades linguísticas e sua combinação em unidades linguísticas de mais 

alto grau de complexidade. [...] Quem fala seleciona palavras e as combina em frases de 

acordo com o sistema sintático da língua que utiliza (p. 37). A seleção implica a possibilidade 

de substituição de um termo por outro. Assim, seleção e substituição fazem parte da mesma 

operação. Já a combinação é a articulação de unidades linguísticas que servem de contexto 
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para unidades mais simples e encontram contexto numa unidade linguística mais complexa. 

Dessa forma, combinação e contexto são duas faces da mesma operação. 

Há, portanto, um duplo caráter da linguagem: os constituintes de um contexto têm um 

estatuto de contiguidade, enquanto num grupo de substituição os signos estão ligados entre si 

por diferentes graus de similaridades (p. 40). Nessa perspectiva, os distúrbios da fala podem 

afetar a capacidade tanto de combinar quanto de selecionar as unidades linguísticas. Jakobson 

(1954/1995) analisa as afasias de acordo com dois tipos de distúrbios da linguagem: o da 

similaridade e o da contiguidade.  

A metáfora se produz pelas relações de similaridade assim como a metonímia pelas 

relações de contiguidade. Dito de outra forma, a atividade seletiva da linguagem é exercício de 

uma função metafórica e a atividade combinatória refere-se ao processo da metonímia. 

Jakobson (1954/1995), no fim de seu texto, assinala que esses dois processos encontram-se 

nas estruturas dos sonhos descrito por Freud:  

 

A competição entre os dois procedimentos, metonímico e metafórico, se torna 

manifesta em todo processo simbólico, quer seja subjetivo, quer seja social. Eis por 

que numa investigação da estrutura dos sonhos, a questão decisiva é saber se os 

símbolos e as sequências temporais usadas se baseiam na contiguidade 

(“transferência” metonímica e “condensação sinedóquica de Freud) ou na 

similaridade (“identificação” e “simbolismos” freudianos) (p. 60). 

 

Jakobson (1954/1995) afirma que toda significação lingüística é diferencial (p. 29). O 

binarismo jakobsoniano pressupõe que se partimos da constatação de que a estrutura é como 

uma rede de relações, então é preciso no mínimo dois elementos para haver relação. Por meio 

de uma relação diferencial, os elementos se determinariam mutuamente pela lógica dessas 

relações.  

Resta-nos apresentar o pensamento de Lévi-Strauss na lógica estruturalista. A 

referência da linguística estrutural serviu de base às análises antropológicas de Lévi-Strauss, 

como veremos a seguir com a análise da estrutura dos mitos, por exemplo. Segundo Motta 

(2012), coube a Lévi-Strauss o mérito de ter sido o primeiro a teorizar de forma sistemática a 

noção de estrutura, apoiada na noção de constructus linguístico. 

Em seu célebre estudo de 1949 sobre As Estruturas Elementares do Parentesco, o 

autor investiga os mecanismos que orientam as regras normativas de diferentes sistemas de 

parentesco primitivo. A proibição do incesto, por exemplo, poderia ser vista como uma 
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necessidade estrutural à passagem da natureza para a cultura. Nesse trabalho, é apresentada a 

investigação das relações de parentesco como um sistema de comunicação e de troca seguindo 

o postulado da reciprocidade.  

Lévi-Strauss (1949/1982) buscou no estudo da fonologia um modelo para a análise das 

relações de parentesco. Para a fonologia, os fonemas são elementos de um sistema que 

privilegia as relações internas entre os termos em detrimento de suas propriedades. Assim 

como os fonemas, os termos de parentesco são elementos que só adquirem significação sob a 

condição de se integrarem em sistemas: 

 

O lingüista extrai das palavras a realidade fonética do fonema e deste, a realidade 

lógica dos elementos diferenciais. E, tendo reconhecido em várias línguas a presença 

dos mesmos fonemas ou a utilização dos mesmos pares de oposição, não compara 

seres individualmente distintos: é o mesmo fonema, o mesmo elemento, que lhe 

garante nesse novo plano a identidade profunda de objetos empiricamente diferentes 

(p. 35). 

 

Desse modo, conforme lido em As Estruturas Elementares do Parentesco, não é 

considerável que um grupo tenha consciência das relações de troca, uma vez que, assim como 

os princípios que regem a combinação dos fonemas numa língua, os princípios elementares 

que regulam a troca não precisam se revelar à consciência daqueles que o empregam (Motta, 

2012). 

As formulações sobre o simbólico e a estrutura do mito colocam Lévi-Strauss no cerne 

da discussão estruturalista, além de promover uma aproximação dele com a psicanálise. No 

texto A Eficácia Simbólica, de 1949, mas publicado em 1958, Lévi-Strauss (1958/1975) 

analisa o ritual realizado por um xamã com o intuito de facilitar um parto difícil. A função do 

mito entoado pelo xamã é articular, em forma de linguagem, um discurso ordenado e 

inteligível para significar uma experiência até então sentida como da ordem do impossível 

pela parturiente: a realização do parto, ou seja, a cura. 

Na análise desse texto, o recurso à palavra traria à consciência conflitos e resistências 

que estavam inconscientes até o momento, seja por efeito de recalcamento de ordem 

psicológica, no caso da psicanálise, ou de natureza orgânica, no caso do parto. A diferença 

consistiria no fato de que enquanto o xamã fornece o mito “social” para a paciente, na “cura” 

psicanalítica o sujeito cria seu próprio mito, o mito individual do neurótico, dirá Lacan. O 

mito, quer seja recriado pelo sujeito ou tomado da tradição, só tira de suas fontes, individual 
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ou coletiva, o material de imagens com que opera. A estrutura permanece a mesma, e é por 

ela que a função simbólica se realiza (p. 219). Ou seja, os mitos atualizam a função simbólica. 

Em seguida, Lévi-Strauss (1958/1975) analisa a estrutura do mito a partir da linguística 

estrutural e, principalmente, das formulações de Saussure. Assim como a mitologia é 

considerada como reflexo da estrutura social e das relações sociais (p. 222), o mito está, ao 

mesmo tempo, na linguagem e além dela. Ao distinguir língua e fala, Saussure mostrou que a 

linguagem apresenta dois aspectos complementares. Lévi-Strauss lê essa distinção pelos 

sistemas temporais a que cada uma delas se refere: a língua pertence a um tempo reversível; a 

fala, a um tempo irreversível.  

Os mitos só possuem sentido a partir da maneira como os seus elementos são 

ordenados em sua composição e não decorrentes dos elementos isolados em si, conforme os 

princípios de uma linguística estrutural. Como o mito pertence à ordem da linguagem, os 

elementos que são próprios a ele devem ser pensados como unidades constitutivas: o mito é 

formado de unidades constitutivas que implicam a presença de todas aquelas que intervêm 

normalmente na estrutura da língua, a saber, os fonemas, os morfemas e os semantemas (p. 

226). 

Já no texto Introdução à Obra de Marcel Mauss (Lévi-Strauss, 1950/1974), 

encontramos a apresentação dos pontos principais do programa estruturalista: Como a 

linguagem, o social é uma realidade autônoma, os símbolos são mais reais que aquilo que 

simbolizam e o significante (código) precede e determina o significado (conteúdo) (p. 29). 

Assim, o campo do simbólico seria privilegiado para as investigações. Lévi-Strauss 

(1958/1975, p. 302) define que, para merecerem o nome de estrutura, os modelos que 

constituem o objeto próprio das análises estruturais devem obedecer a quatro condições: 1. 

Uma estrutura apresenta um caráter de sistema e consiste em elementos tais que uma 

modificação de qualquer um deles acarreta uma modificação de todos os demais. 2. Todos os 

modelos pertencem a um grupo de transformações, cada uma das quais correspondendo a um 

modelo da mesma família, de modo que o conjunto dessas transformações constitui um grupo 

de modelos. 3. As propriedades indicadas acima permitem prever de que modo reagirá o 

modelo em caso de modificação de um de seus elementos. 4. O modelo deve ser de tal modo 

construído que seu funcionamento possa dar conta de todos os fatos observados. 
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Desse modo, por estrutura, entende-se um sistema de relações, representado por um 

modelo que descreve o funcionamento de um fenômeno. A noção de estrutura não se refere à 

realidade empírica, mas aos modelos construídos a partir dessa última. A estrutura não existe 

na realidade concreta (Motta, 2012). Ou seja, a estrutura é antes o que admite ultrapassar o 

fenômeno, a realidade empiricamente observável, e permite explicá-lo. 

Viveiros de Castro (2015) recentemente realizou uma investigação a respeito da 

contribuição de Lévi-Strauss na óptica estruturalista: a grande questão que se abre hoje, no 

processo de reavaliação da herança intelectual de Lévi-Staruss, é a de decidir se o 

estruturalismo é internamente contínuo ou descontínuo (p. 234). Viveiros de Castro (2015) 

defende que na obra lévi-straussiana podem ser encontradas dois projetos de estruturalismo em 

tensão criativa (p. 256) entre si: o primeiro projeto referindo-se à primeira fase de sua obra, 

representada por As estruturas elementares do parentesco, e o segundo, já na fase tardia de 

sua obra, aproximando-se mais das características pós-estruturalista e representado pelas 

Mitológicas e a três monografias subsequentes; A via das máscaras, A oleira ciumenta e 

História de Lince. O autor ainda destaca que a própria noção de estrutura ganha conotações 

distintas nesses “dois estruturalismo”: a estrutura como combinatória gramatical fechada e 

como multiplicidade diferencial aberta (p. 246), respectivamente. 

Deleuze (1972/2006), por sua vez, aposta na definição de estrutura como um conjunto 

de elementos que se especificam reciprocamente em relações a partir da virtualidade de 

coexistência desses elementos: toda estrutura é uma multiplicidade de coexistência virtual (p. 

276). A determinação recíproca dos elementos simbólicos prolonga-se na determinação 

completa dos pontos singulares que constituem um espaço correspondente a esses elementos. 

Deleuze (1972/2006) fornece um exemplo dessa determinação recíproca da estrutura com base 

no trabalho de Lévi-Strauss: 

 

Quando Lévi-Strauss empreende o estudo das estruturas elementares do parentesco, 

não considera apenas pais reais numa sociedade, nem as imagens de pai que têm 

curso nos mitos dessa sociedade. Pretende descobrir verdadeiros fonemas de 

parentesco, isto é, parentemas, unidades de posição que não existem 

independentemente das relações diferenciais em que eles entram e se determinam 

reciprocamente (p. 275). 

 

Também Prado Coelho (apud Sadala & Martinho, 2013), em sua análise dos princípios 

referentes à estrutura, assinala que como as leis válidas para o conjunto o são também para 
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cada um de seus elementos, qualquer alteração em um dos elementos necessariamente 

acarretará uma alteração em todos os outros, e que o valor de cada elemento depende, 

sobretudo, da posição que ele ocupa em relação aos demais elementos do conjunto. A partir 

dessas formulações que circunscrevem os princípios do conceito de estrutura no seio do 

movimento estruturalista, reconhecido principalmente na linguística, já conseguimos situar os 

pontos principais para se pensar em estruturas lacanianas. 

Como dissemos anteriormente, juntamente com a dialética edípica, o diálogo com o 

estruturalismo constitui-se como diretriz inicial que proporcionou um campo do possível para 

a formalização do estatuto lógico do Nome-do-Pai. Feitas as exposições a respeito dos 

princípios do estruturalismo, o lugar primordial ocupado pelo conceito de estrutura e, 

principalmente, as atribuições teóricas vindas de Jakobson, Saussure e Lévi-Strauss, 

partiremos para as seguintes questões: quais princípios da hipótese estruturalista encontramos 

na teorização lacaniana? Como Lacan pensou a noção de estrutura na clínica psicanalítica? Em 

quais pontos o pensamento estruturalista serviu como base para a formalização do conceito 

Nome-do-Pai? Essas perguntas orientarão as exposições do tópico a seguir para, assim, 

caminharmos na direção proposta pela hipótese de trabalho: pensar o diagnóstico estrutural e 

diferencial da psicose após a pluralização do Nome-do-Pai. 

 

1.3 A leitura lacaniana de significante e metáfora e a primeira referência ao Nome-do-

Pai: “é no nome do pai que se deve reconhecer o suporte da função simbólica” 

 

Afirmamos, em um primeiro momento, no início do tópico anterior, que Lacan seria 

uma figura do estruturalismo. Entretanto, é notório o fato de que ele distanciou-se desse 

movimento por meio da subversão de alguns conceitos. Após as exposições anteriores a 

respeito do movimento estruturalista, suas principais formulações e as contribuições de autores 

significativos nesse movimento, nos perguntamos: de uma maneira geral, onde podemos 

encontrar em Lacan alguma influência das teses estruturalistas? Contamos com a ajuda de 

Miller (1994) para iniciarmos esse percurso. 

No texto S’truc dure, Miller (1994) define o estruturalismo com base no que ele não 

seria – uma doutrina substancialista – e demonstra que Lacan parte dessa concepção 

antissubstancialista para excluir qualquer proposição que forneça ao sujeito algum tipo de 
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substância ou qualidade intrínseca que o defina: com o termo sujeito não designamos o 

substrato vivo de que precisa o fenômeno subjetivo, nem qualquer espécie de substância 

(Lacan, 1964/1990, p. 122).  

O antissubstancialismo pode ser lido em Saussure (1916/2006), que assinala que as 

combinações linguísticas produzem uma forma, não uma substância (p. 131) e que a língua é 

um sistema no qual só existem diferenças (p. 139). Jakobson, por sua vez, radicaliza essa 

concepção ao considerar que tudo pode ser formulado a partir de uma mínima oposição de 

dois: dois fonemas que compõem um par de opostos. Desse binarismo estrutural, podemos ler 

em Lacan que o mínimo de significantes é dois (Miller, 1994, p. 92) e que como S1-S2 

mantêm entre si relações de oposição, o sujeito só surge aí como efeito de significação, já que 

um significante não pode significar a si mesmo. Essa é a herança direta da hipótese 

estruturalista (Miller, 1994, p. 92) no ensino de Lacan.  

Podemos localizar no escrito de 1966 A ciência e a verdade, uma passagem curta, 

porém elucidativa, na qual Lacan (1966/1998) confere ao estruturalismo o anteparo lógico que 

permitiu a articulação de uma teoria não substancialista da constituição do sujeito estruturado 

pelo simbólico e efeito da cadeia significante: o estruturalismo permitiu elaborar logicamente 

[...] o sujeito, e o sujeito tomado numa divisão constitutiva (p. 870). 

O estruturalismo opera a matematização de seu objeto, partindo, principalmente, de seu 

princípio de dessubstancialização, consoante afirma Milner (1996, p. 75): o estruturalismo, 

portanto, consoante o projeto da ciência moderna, comparece como um método de redução 

das qualidades sensíveis. A linguística estrutural forneceu o rigor da formalização de seus 

enunciados que permitiu considerar o estruturalismo no quadro das ciências modernas. É o que 

Lacan (1953/1998) ilustra na passagem abaixo: 

 

A forma de matematização em que se inscreve a descoberta do fonema, como função 

dos pares de oposição compostos pelos menores elementos discriminativos captáveis 

da semântica, leva-nos aos próprios fundamentos nos quais a doutrina final de Freud 

aponta, numa conotação vocálica da presença e da ausência, as origens subjetivas da 

função simbólica. E a redução de todas as línguas ao grupo de um número 

pequeníssimo dessas operações fonêmicas, dando início a uma formalização 

igualmente rigorosa de seus mais elevados morfemas, coloca em nosso alcance uma 

abordagem estrita de nosso campo (p. 286). 

 

O estruturalismo foi o recurso articulado por Lacan no início dos anos 1950 em reação 

ao desvio que a psicanálise vivia nos primórdios de seu ensino: alguns pós-freudianos 
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acabaram por se desviar dos próprios princípios freudianos, confundindo-os com os termos de 

uma psicologia evolutiva. Com isso, afastavam seus princípios dos fundamentos de Freud. Ao 

propor reler Freud a partir do estruturalismo, Lacan (1957/1998) reconduz a experiência 

fundamental da psicanálise à linguagem: é toda a estrutura da linguagem que a experiência 

analítica descobre no inconsciente (p. 498). 

Para o empreendimento deste tópico a respeito do uso que Lacan faz desses princípios 

do estruturalismo, delimitaremos os textos a serem utilizados. Iniciaremos com Função e 

Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, texto-chave de1953 que evidencia o esforço 

lacaniano em reconduzir a experiência psicanalítica aos determinantes da linguagem. Nele, é 

destacado o lugar da ordem simbólica como dimensão última na constituição do sujeito. Além 

disso, indicamos nesse texto o início
4
 da elaboração à referência ao nome do pai, pontuando, 

sobretudo, o lugar operativo do pai na função simbólica. Também será trabalhado o texto de 

1957A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud, no qual é abordado, a 

partir das noções de metáfora e metonímia da linguística estrutural, como o significante possui 

formas particulares de articular-se.  

Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise ou Discurso de Roma, como 

também é conhecido, é o título de um relatório produzido por Lacan, em 1953, programado 

para ser apresentado na XVI Conferência dos Psicanalistas de Línguas Romanas. Esse texto 

destaca-se pela sua proposta até então audaciosa, haja vista o contexto da ortodoxia da 

Sociedade Psicanalítica de Paris, à qual Lacan estava inicialmente vinculado. Sua tese é clara: 

os princípios teóricos e práticos da psicanálise devem se reconhecer na estrutura da linguagem. 

Não só o anteparo teórico do estruturalismo pode ser reconhecido nesse texto, especialmente a 

antropologia estrutural de Lévi-Strauss e o tema da realização simbólica, mas também o 

diálogo com as filosofias de Kojève e de Heidegger. Conforme Zizek (1991) nos mostra, além 

da contundente influência estruturalista, pode-se observar, especialmente na primeira parte do 

texto, uma ênfase na dimensão intersubjetiva da palavra, acentuando a influência de uma 

concepção fenomenológica: a palavra como meio do reconhecimento intersubjetivo do desejo 

(p. 76). 

                                                
4
 Também encontramos a referência inicial ao nome do pai, ainda em minúsculo, em O mito individual do 

neurótico, de 1953. Nesse texto, Lacan aponta que o pai seria o representante da função simbólica: “seria 

necessário que o pai não fosse somente o nome do pai, mas representasse em toda sua plenitude o valor 

simbólico cristalizado na sua função” (p. 72). 
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No contexto desse relatório, Lacan (1953/1998) estava preocupado com a aversão ao 

interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem na experiência psicanalítica, uma 

vez que essa aversão motivaria as mudanças de objetivo e de técnica (p. 243). Assim, os 

problemas da psicanálise naquela época destacavam-se sob três aspectos: a função do 

imaginário das fantasias na técnica da experiência e constituição do objeto nas diferentes 

etapas do desenvolvimento psíquico; a renovação da ideia de progresso da análise por meio da 

noção das relações libidinais de objeto e a ideia de contratransferência. Esses problemas, 

segundo Lacan (1953/1998), teriam em comum o abandono dos fundamentos da fala num 

campo em que sua utilização exigiria mais do que nunca seu exame e, portanto, deveria o 

psicanalista tornar-se mestre/senhor das funções da fala (p. 245). 

A primeira parte desse texto traz algumas considerações a respeito da fala e da 

linguagem e o tema da intersubjetividade. Da distinção primordial na linguística saussuriana 

entre fala e língua, Lacan (1953/1998) estabelece uma oposição entre fala e linguagem. A 

função da fala é pensada no seguinte aforismo: toda fala pede uma resposta (p. 248) e mesmo 

que se depare apenas com o silêncio, não há fala sem resposta. Ao caráter de 

instersubjetividade da fala, Lacan conjectura um Outro a quem se dirige todo ser falante. 

Seria na interrupção da continuidade do discurso do analisando que se revela o 

inconsciente como a descoberta freudiana de um terceiro termo da situação: O inconsciente é 

essa parte do discurso concreto, enquanto transindividual, que falta à disposição do sujeito 

para restabelecer a continuidade de seu discurso consciente (p. 258). Enquanto discurso, cuja 

realidade é transindividual, Lacan (1953/1998) ultrapassa o paradoxo existente na noção de 

inconsciente relacionada a uma realidade individual, pontuando que o inconsciente é o 

discurso do outro (p. 265).  

Na segunda parte do texto, na qual localizamos a transição para a fase propriamente 

estruturalista, Lacan (1953/1998) apresenta o símbolo e a linguagem como estrutura e limite 

do campo psicanalítico e recorre ao estudo de Lévi-Strauss sobre As estruturas elementares do 

parentesco para fundamentar a tese de que o sujeito é inconsciente da sobredeterminação da 

estrutura simbólica. Para Lacan (1953/1998), a submissão inconsciente dos grupos à estrutura 

do parentesco é equivalente à forma de submissão do homem às leis da linguagem. 

 

A aliança rege uma ordem preferencial cuja lei, implicando os nomes de parentesco, 

é para o grupo, como a linguagem, imperativa em suas formas, mas inconsciente em 
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sua estrutura. Ora, nessa estrutura, cuja harmonia ou cujos impasses regulam a troca 

restrita ou generalizada que nela discerne o etnólogo, o teórico, atônito, reencontra 

toda a lógica das combinações: assim, as leis do número, isto é, do símbolo mais 

purificado, revelam-se imanentes ao simbolismo original. Pelo menos, essa é a 

riqueza das formas em que se desenvolvem as chamadas estruturas elementares de 

parentesco que as torna legíveis (p. 278).  

 

A ordem simbólica é analisada como a instância última de determinação do sujeito: o 

homem fala porque o símbolo o fez homem, ou seja, o sujeito é constituído na dimensão da 

linguagem simbólica, uma vez que já nasce imerso num sistema de símbolos que o 

sobredeterminam. Os símbolos efetivamente envolvem a vida do homem numa rede tão total 

que o conjugam, antes que ele venha ao mundo, aqueles que irão gerá-lo em carne e osso: 

trazem em seu nascimento [...] o traçado de seu destino; fornecem as palavras que farão dele 

um fiel ou um renegado (p. 280).  

Na medida em que a linguagem simbólica encarnada na família insere o sujeito na 

cultura, estabelece também uma nova relação com a realidade baseada na mediação do 

símbolo entendido como significantes do pacto que constituem como significado (p. 273). É 

evidente, nessa segunda parte de Função e Campo da Linguagem, o esforço lacaniano de, nas 

palavras de Soler (2012, p. 25): fazer valer a dimensão própria do sujeito como apenso ao 

simbólico. 

Destacamos uma passagem capital que diz respeito aos primeiros passos da elaboração 

do conceito de Nome-do-Pai. Nesse texto, a função paterna é relacionada à ordem simbólica, 

que a constitui essencialmente, e à inscrição da lei. A expressão nome do pai é escrita aqui 

com letras minúsculas, o que indica que seu estatuto conceitual ainda não havia sido 

formalizado – Nome-do-Pai como um operador subjetivo será delineado em De uma Questão 

Preliminar a Todo Tratamento Possível da Psicose –, mas que Lacan (1953/1998) já tece 

caminhos para tal: É no “nome do pai” que se deve reconhecer o suporte da função simbólica 

que, desde o limiar dos tempos históricos, identifica sua pessoa com a imagem da lei (p. 281). 

Ou seja, logo de início observamos como esse conceito está atrelado ao estatuto simbólico da 

lei, servindo-se de esteio para pensar o sujeito que se realiza no campo da linguagem. A 

psicose, por sua vez, também será pensada segundo o campo do Outro, em que Lacan 

introduzirá a foraclusão como operador crucial.  

Essa frase de Lacan merece um adendo importante no movimento desta pesquisa: se o 

nome do pai, ainda em letras minúsculas, é o suporte da função simbólica, podemos 
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conjecturar que as modificações ocorridas no modo como Lacan concebia o simbólico tem 

ressonância no conceito de Nome-do-Pai. Portanto, se no fim de seu ensino Lacan afirma que 

não há um Nome-do-Pai, mas Nomes-do-Pai, devemos ler aí que esse movimento de 

pluralização não se deu sem a deformação de outros conceitos. Mais uma vez, apontamos que 

trabalhar um conceito – orientação metodológica desta pesquisa – não deve ser feito senão a 

partir de uma articulação conceitual. Um conceito sempre está referido a outro em torno de um 

problema, assim como os elementos numa cadeia significante. 

Na terceira e última parte desse texto – As ressonâncias da interpretação e o tempo do 

sujeito na técnica psicanalítica – podemos extrair a pergunta central que Lacan (1953/1998) 

tratou de responder: o que a função simbólica opera de modificação na interpretação analítica? 

O que ela apresenta de contribuição à técnica analítica, uma vez que reconduzir a experiência 

psicanalítica à fala e à linguagem em seus fundamentos tem incidências em sua técnica? Eis a 

resposta: É realmente de uma linguagem que se trata, com efeito, no simbolismo exposto na 

análise. Não há dúvida, portanto, de que o analista pode jogar com o poder do símbolo [...] 

(p. 295). Uma técnica renovada da interpretação teria então um retorno ao uso dos efeitos 

simbólicos. Segundo Soler (2012), nessa terceira parte do texto podem ser encontradas todas 

as expressões do último ensino de Lacan: a equivocidade dos símbolos, a necessidade de uma 

assimilação dos recursos de uma língua, o apelo à poesia, e mesmo a ideia de que as palavras, 

a linguagem, são corpo – corpo sutil, mas são corpo. 

O inconsciente, que em um primeiro momento Lacan (1953/1998) confessou ter sido o 

capítulo de minha história que é marcado por um branco ou ocupado por uma mentira (p. 

290) encontrou sua formalização pela via da linguagem. O aforismo do inconsciente é 

estruturado como uma linguagem marcante nesse momento em que Lacan (1964/1990) 

dialoga com o paradigma estruturalista para extrair sua proposta de releitura da psicanálise: A 

lingüística, cujo modelo e o jogo combinatório operando em sua espontaneidade, é a 

estrutura que dá seu estatuto ao inconsciente (p. 26). O inconsciente não é estruturado por 

uma linguagem, mas como uma linguagem, ou seja, por elementos constituintes simbólicos 

nos quais os significantes, em articulação, produzirão sentido cuja essência não existe a priori. 

Quatro anos depois, em A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud, Lacan 

(1957/1998) retoma: o inconsciente não é o primordial nem o instintivo, e de elementar, 

conhece apenas os elementos do significante (p. 526). 



44 
 

É justamente em A Instância da Letra no Inconsciente que podemos encontrar os 

pontos referenciais utilizados por Lacan para fundamentar sua tese do inconsciente estruturado 

como uma linguagem: a linguística saussuriana na atribuição do significante e significado, o 

conceito de metonímia e metáfora da fonologia de Jakobson e a ciência dos sonhos de Freud. 

Esse texto é produto de uma exposição feita por Lacan em maio de 1957 na Federação dos 

Estudantes de Letras, em Paris.  

Nesse texto, Lacan (1957/1998) acentua as condições em que a letra se associa à noção 

estrutural do significante, enfatizando seu caráter determinante na linguagem do inconsciente. 

Por letra, entende-se este suporte material que o discurso concreto toma emprestado da 

linguagem (p. 498) e a estrutura essencialmente localizada do significante (p. 505). 

Importante ressaltarmos que o conceito de letra sofrerá uma reformulação a partir da 

introdução da noção de gozo em um segundo momento no ensino lacaniano, o que também 

acarretará mudanças para o conceito de Nome-do-Pai. 

No entanto, algumas considerações podem ser feitas a respeito dessa definição inicial 

de letra. A princípio, Lacan denomina a materialidade do significante de letra, o que nos 

permite dizer que a letra se apresenta não como uma substância na estrutura do significante, 

mas como um aporte material e concreto. Ao mesmo tempo, a letra é como um elemento 

autônomo na relação com o significante. Assim, o discurso concreto recolhe da linguagem 

aquilo que serve como esteio material para seu discurso. Miller (1996) complementa: letra é o 

significante despojado de qualquer valor de significação e localizado na materialidade que 

nos é presentificada pelo caractere de imprensa (p. 9). 

Lacan (1957/1998) lança mão da formalização de um algoritmo que sustenta a 

subversão da relação dos conceitos de significante e significado em Saussure. Entendamos 

melhor onde se localiza tal subversão. Como mostramos anteriormente, para Saussure, o 

significante e o significado, como duas instâncias, têm como produto de sua articulação o 

signo. Compreende-se, assim, uma subordinação do significante à ordem do significado. No 

entanto, Lacan (1957/1998) afirma que essa distinção primordial está muito além do debate 

relativo à arbitrariedade do signo (p. 500) e propõe o algoritmo S/s no qual se lê: significante 

sobre significado, correspondendo-o sobre a barra que separa as duas etapas (p. 500). Nessa 

formalização, está inscrita a primazia do significante, uma vez que este não tem a função de 
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representar, por sua existência, o significado. Assim, nenhuma significação se sustenta a não 

ser pela remissão a outra significação. 

Na sequência, Lacan (1957/1998) serve-se de alguns exemplos com o intuito de 

mostrar como o significante entra de fato no significado, ou seja, de uma forma que [...] 

coloca a questão de seu lugar na realidade (p. 503). O primeiro exemplo é o de duas portas 

idênticas em que constam as inscrições homens e mulheres. Nota-se que esses dois 

significantes referem-se ao mesmo significado banheiro. No entanto, o que opera a distinção 

entre os dois não é o conteúdo do significado, mas a cadeia de significantes na qual está 

implícita a diferença entre os sexos, ou seja, apenas duplicando a espécie nominal (p. 503), 

produz-se a inesperada precipitação do sentido. 

A cadeia do significante traz como efeito a ordem do significado, o que implica dizer 

que a significação não está compreendida em nenhum elemento único da cadeia, ou seja, é na 

própria cadeia do significante que o sentido insiste. As correlações entre os significantes 

fornecem o padrão de qualquer busca de significação.  

O que Lacan diz a respeito da estrutura do significante? A estrutura do significante [...] 

está em ele ser articulado (p. 504) em suas unidades. Essas unidades estão submetidas a uma 

dupla condição: de se reduzirem a elementos diferenciais últimos – os fonemas – e de os 

comporem segundo leis de uma ordem fechada. Ao abordar a questão dos fonemas, Lacan 

(1957/1998) alerta que não se trata de uma busca pela constância fonética, mas de uma busca 

pelos sistemas sincrônicos dos pareamentos diferenciais necessários ao discernimento dos 

vocábulos numa dada língua (p. 504). 

Podemos entender que o que faz parte da própria estrutura do significante é a 

articulação com outros significantes – daí a noção de cadeia que Lacan (1957/1998) fornece à 

seguinte ilustração: anéis cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis (p. 505) 

– e que tal articulação existe na medida em que os significantes podem ser reduzidos a puros 

elementos diferenciais. É justamente nessa estrutura da cadeia significante que está suposto o 

sujeito.  

Ainda conforme pode ser lido em A Instância da Letra no Inconsciente, sabendo que o 

S e o s do algoritmo saussuriano não estão no mesmo plano e que o homem, igualmente, não 

está no eixo comum a ambos (descoberta de Freud), Lacan (1957/1998) interroga sobre o 

lugar do sujeito na relação de um significante para outro significante: O lugar que ocupo como 
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sujeito do significante, em relação ao que ocupo como sujeito do significado, será ele 

concêntrico ou excêntrico? (p. 520). Acrescentemos: como articular, inconsciente, estrutura e 

sujeito? 

A noção de inconsciente, como um pensamento estruturado pela lógica significante, 

promove um corte no cogito filosófico: de penso, logo existo para penso onde não sou, logo 

sou onde não penso (p. 521). A descoberta freudiana do inconsciente e a formalização deste 

pela via da linguagem estão em causa no estatuto do sujeito como efeito do significante. 

Significante e significado não são verso/reverso. A combinação dos significantes se dá pela 

via de duas operações principais que são as mesmas da linguagem: condensação e 

deslocamento. A primeira é a estrutura de superposição dos significantes em que ganha campo 

a metáfora; a segunda designa o transporte de significação demonstrada pela metonímia.  

A metonímia é a função propriamente significante na linguagem. Lacan (1957/1998) 

fornece o exemplo de como a expressão “trinta velas”, mesmo com a palavra “barco” 

ocultada, parece multiplicar sua presença, uma vez que trinta velas parecem sugerir trinta 

barcos: onde se vê que a ligação do navio com a vela não está em outro lugar senão no 

significante, e que é na “palavra” em “palavra” dessa conexão que se apóia a metonímia (p. 

509). 

Já a fórmula da metáfora dá-se em uma palavra por outra palavra. Trata-se de uma 

substituição significante e não da presentificação de dois significantes igualmente atualizados. 

A metáfora produz seu efeito entre dois significantes dos quais um substituiu o outro, 

assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece 

presente em sua conexão (metonímia) com o resto da cadeia (p. 510). O chiste é um exemplo 

de formação do inconsciente e, como tal, obedece às leis da linguagem. Como significante do 

dito espirituoso, é na derrisão deste que a metáfora se coloca no ponto exato em que o sentido 

é produzido a partir do não-senso. 

À formulação dos conceitos de metáforas e de metonímia, Lacan (1957/1998) 

referencia o trabalho de Jakobson onde um psicanalista encontra a todo instante com que 

estruturar sua experiência (p. 509). É notável o papel da linguística estrutural na formalização 

da experiência psicanalítica nesse primeiro momento. E é no ápice dessa formalização que 

Lacan encontra o inconsciente estruturado como uma linguagem cuja realização não poderia 

ter seu princípio senão em Freud, pois está em por toda parte em sua obra completa [...] uma 
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apreensão dialética da experiência, vindo a analítica linguageira reforçar ainda mais suas 

proporções à medida que o inconsciente vai sendo diretamente implicado (p. 513). 

Justificando que o trabalho do sonho segue as leis do significante, Lacan (1957/1998) 

aproxima Freud de Saussure, na medida em que o primeiro mostra que a precondição geral da 

função do sonho é como o deslizamento do significado sob o significante, sempre em ação no 

discurso (p. 514). Assim, as duas vertentes da incidência do significante no significado 

encontram-se na formação do sonho, a saber, a condensação e o deslocamento. Para interpretar 

o discurso onírico, as imagens dos sonhos só devem ser retidas por seu valor de significante 

que nada tem a ver com sua significação.  

Se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o algoritmo S/s é a formalização 

que dá conta da tópica desse inconsciente. Partindo desse algoritmo, Lacan (1957/1998) 

realiza uma torção que permite desenvolver a incidência do significante sobre o significado: f 

(S) I/s. A fórmula da metáfora ou da substituição significante é dada nos seguintes termos:       

 

 

Figura 1. Fórmula da metáfora ou substituição significante 

Fonte: Lacan (1957/1998, p. 515). 

 

Nesses termos, são os S significantes, x a significação desconhecida e s o significado 

induzido pela metáfora decorrente da substituição de S’ por S na cadeia significante. A elisão 

de S’ (representado por seu risco) é a condição para que o processo metafórico seja bem-

sucedido. Sob os princípios dessa formulação, Lacan desenvolve a fórmula da metáfora 

paterna um ano depois em De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível da 

Psicose (1958). 

Antes do próximo passo para a seção na qual trabalharemos esse texto – De Uma 

Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível da Psicose –, cabe fazermos uma articulação 

do que foi trabalhado até o momento. Enquanto em Função e campo da fala e da linguagem 

em psicanálise temos a formalização da estrutura significante do inconsciente e da ordem 

simbólica na constituição do sujeito, possível após o diálogo com o movimento estruturalista, 

em A Instância da Letra no Inconsciente encontramos os processos metonímicos e metafóricos 
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na articulação significante e os efeitos no sujeito. Se o sujeito é efeito do significante, como 

pensar isso na psicose? É o que mostrará Lacan no texto De Uma Questão Preliminar a Todo 

Tratamento Possível da Psicose: a relação significante na estrutura psicótica e a foraclusão do 

significante primordial – o Nome-do-Pai – como balizas para o tratamento e para diagnóstico. 

Como consequência, extraímos a centralidade do conceito de Nome-do-Pai nas coordenadas 

para se pensar o diagnóstico da psicose na clínica lacaniana dos anos 1950: o Nome-do-Pai é o 

elemento discriminatório forjado inicialmente por Lacan que garantiria a delimitação das 

estruturas clínicas, servindo-se, então, de orientação para o diagnóstico. 

 

1.4 De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de Psicose: a fórmula da 

metáfora paterna e os esquemas L, R e I 

 

Com a passagem do texto A Instância da Letra no Inconsciente (1957) para o De Uma 

Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de Psicose (1958), pretendemos mostrar 

como as relações estruturais do significante expostas por Lacan no primeiro texto têm 

exemplos férteis quando se trata do campo da psicose e seu diagnóstico. Nesse texto, podemos 

encontrar a direção de uma estruturação dos princípios da clínica da psicose no “primeiro 

classicismo” de Lacan, nas palavras de Milner (1996), da relação do sujeito com o 

significante, da psicose como uma estrutura e, principalmente, de sua operação fundante e seu 

diagnóstico: é pela foraclusão que Lacan aponta a causalidade significante da psicose: esse 

ponto tem importância no que tange à questão do diagnóstico. Se a foraclusão não faz parte 

do fenômeno, não é pela foraclusão que se diagnostica a psicose. Não identificamos a 

foraclusão, mas seus efeitos (Soler, 2007, p. 12). Não se trata da foraclusão de um significante 

qualquer, mas daquele significante que assegura a consistência do discurso do sujeito: o 

Nome-do-Pai.  

Destacaremos desse texto a referência aos esquemas L, R e I, o desenvolvimento da 

operação da metáfora paterna e a fórmula do Nome-do-Pai, bem como os efeitos da não 

operacionalização destes. Acreditamos que em De Uma Questão Preliminar a Todo 

Tratamento Possível de Psicose Lacan arremata de forma brilhante o que o esteio 

estruturalista lhe proporcionou como ponto de partida para formalizar o estatuto conceitual do 

Nome-do-Pai nos anos 1950 e sua importância para o diagnóstico estrutural da psicose.  
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No referido texto, inicialmente, o questionamento se estende à noção de sujeito da 

percepção (percipiens), objeto percebido (perceptum) e órgão sensorial do percipiens afetado 

pelo perceptum (sensorium). Na psiquiatria clássica, a articulação desses três elementos 

fornece a base para a compreensão dos fenômenos perceptivos, principalmente a alucinação. A 

crítica lacaniana direciona-se, especificamente, à proposição clássica a respeito dos fenômenos 

perceptivos: a alucinação seria um perceptum sem objeto. O que Lacan defende nesse texto, e 

é aí que reside sua tese inovadora, é o lugar da linguagem e, principalmente, da relação do 

sujeito com o significante, na ordenação do campo da percepção que não se limita às funções 

do aparelho cognitivo. Ademais, o que está em jogo na mediação entre o percipiens e o 

perceptum é a relação com o Outro, descrito por Lacan no esquema L.  

Na sequência do texto, é apresentada a fórmula da metáfora paterna: um conceito 

capital no tocante à clínica lacaniana nos anos 1950. Avancemos com essa questão. A 

metáfora paterna é formalizada a partir da fórmula da metáfora ou substituição significante 

exposta no texto A Instância da Letra no Inconsciente (1957), cujos termos Nome-do-Pai, 

Desejo da Mãe, significado e falo ocupam os lugares a seguir. Essa fórmula representa o 

processo metafórico no qual o x, como significado do Desejo da Mãe, passa a se especificar 

como significação fálica. 

 

 

Figura 2. Fórmula da metáfora paterna 

Fonte: Lacan (1958/1998, p. 562). 

 

Ao indicar que a significação fálica só é evocada pelo o que chamamos de metáfora, 

precisamente a metáfora paterna (p. 561), Lacan (1958/1998) conceitua como significante 

Nome-do-Pai o produtor dessa significação sob a função fálica. A função do pai é ser um 

substituto do primeiro significante introduzido na significação: o significante materno. Isso se 

aplica, assim, à metáfora do Nome-do-Pai, ou seja, à metáfora que coloca esse Nome em 

substituição ao lugar primeiramente simbolizado pela operação da ausência da mãe (p. 563). 

A metáfora paterna é a operação que permite ao sujeito inscrever-se na ordem fálica, ou seja, 
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faz com que no Outro se inscreva o falo como significante (do desejo), o que já implica uma 

perda de gozo. 

O pai, a mãe, a criança e o falo são os elementos em jogo nessa operação, a qual 

implica que ao significante materno, substituído pela função do pai, esteja associada a 

significação fálica. A metáfora paterna e o modo como cada um irá articular esses elementos 

definirão o modo de estruturação do sujeito: neurose, psicose ou perversão. No caso da 

estrutura neurótica, o resultado desse processo de substituição significante é a emergência de 

uma nova significação: a significação fálica. É essa significação que permite ao sujeito se 

orientar na ordem simbólica, implicando em não mais ser o falo, mas sim se posicionar em 

relação a ele na partilha dos sexos. Temos, então, a formulação do efeito metafórico do 

significante Nome-do-Pai na produção da significação fálica. 

Na psicose, Lacan (1958/1998) estabelece uma circunstância da posição subjetiva em 

que o apelo do Nome-do-Pai corresponda [...] à carência do próprio significante (p. 563). 

Extraído de Freud, o termo Verwerfung é lido por Lacan como a foraclusão desse significante 

sustentador da ordem simbólica, o que provocará um furo correspondente no lugar da 

significação (p. 564) pela carência do efeito metafórico. A não operação da metáfora paterna 

impossibilita a inscrição substitutiva do pai como significante no lugar da mãe. 

Se o Nome-do-Pai inaugura a significação fálica para o sujeito, a foraclusão deste na 

psicose corresponde à não inclusão da castração simbólica. O significante do Nome-do-Pai 

como ponto de basta produzirá, por retroação significante, a significação fálica. No sujeito 

psicótico, em que está foracluído o Nome-do-Pai, não há significação fálica. Sendo assim, o 

sujeito permanece como objeto de gozo do Outro, ou seja, a criança fica capturada na estrutura 

fantasmática do Desejo da Mãe. A ausência da metáfora paterna impede que o S1 se ligue a 

um S2, impedindo a articulação da cadeia de significantes: “a carência da significação fálica 

implica uma ruptura da cadeira significante que libera no real letras onde se fixa um gozo 

não regulado” (Maleval, 2002, p. 18). 

Na intenção de significação, os significantes metonimicamente se põem em relação um 

com o outro. Ao chegar ao ponto de basta, produz-se um efeito de retroação significante que, 

por sua vez, produz o efeito de significação (Tendlarz, 2005). O significante Nome-do-Pai é o 

ponto de basta que detém o deslizamento da significação a partir de uma significação absoluta, 

ou seja, o efeito da metaforização do Nome-do-Pai não é o de uma significação que envia à 
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outra, mas uma significação absoluta que é fálica. O falo emerge como significação absoluta e 

única; não se trata da dimensão metonímica do reenvio indefinido de significações, mas da 

dimensão metafórica, com o sentido que se preenche de reenvios (Miller, 1997). 

Julgamos ser capital a exposição dos esquemas L, R e I, pois sabemos como um 

esquema sempre está referido ao outro. Aqui, o esquema I é destacado, uma vez que denota 

com precisão a estrutura psicótica como um posicionamento subjetivo diferente da neurose no 

que se refere à constituição do sujeito pelo Outro, na relação com a linguagem e com o campo 

da realidade. O esquema I é elucidativo ao mostrar os efeitos da foraclusão do Nome-do-Pai e, 

por extensão, os índices para o diagnóstico da psicose. 

O esquema L é exposto no Seminário 2 – O eu na teoria de Freud e na técnica da 

psicanálise (1954-55), retomado no seminário sobre A Carta Roubada (1955) e no Seminário 

3 – As Psicoses (1955-56) para representar a relação alienante entre o sujeito e o Outro, 

atravessada pelo imaginário e o muro da linguagem. Sendo S o sujeito, A o Outro, a 

representando o eu e a’ o outro semelhante, os objetos, Lacan (1958/1998) indica que “o 

estado do sujeito (neurose ou psicose) depende do que se desenrola no Outro” (p. 555), e o 

que daí se desdobra articula-se como um discurso: o inconsciente é o discurso do Outro. É do 

lugar do A que o sujeito pode formular a questão de sua existência, questão essa que não é 

colocada sob a forma de uma angústia suscitada no nível do eu, mas como uma pergunta 

fundante concernente ao seu sexo e à sua contingência no ser: Que sou eu nisso? (p. 555). 

 

 

Figura 3. Esquema L 

Fonte: Lacan (1958/1998, p. 555). 

 

Evidenciando três significantes a partir do Complexo de Édipo (a mãe, a criança e o 

falo), Lacan constrói um triângulo imaginário que será sobreposto ao esquema L, 

formalizando o esquema R e o campo da realidade.  
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Figura 4. Esquema R 

Fonte: Lacan (1955-56/1988, p. 358). 

 

O ternário edípico é representado no esquema R por φim. O eixo imaginário a-a’ do 

esquema L desdobra-se em mi MI ao se conjecturar o triângulo (PMI): Nome-do-Pai (P), 

Outro primordial (M) e Ideal do eu (I). O eixo de i a M, que corresponde ao a do esquema L, 

situa as figuras do outro imaginário; o eixo de m a I corresponde ao a’ e é onde o eu se 

identifica desde sua imagem especular até a identificação paterna do ideal do eu. Nota-se que 

o P, representando o Nome-do-Pai, ocupa o mesmo vértice do A (Outro) do esquema L. 

Tendlarz (2005) destaca que ao fim do Seminário 3 – As Psicoses, Lacan pergunta 

onde estará o pai no triângulo mãe-criança-falo, representado em φim, no esquema R: se 

tentamos situar num esquema o que faz manter-se de pé a concepção freudiana do Complexo 

de Édipo, não é de um triângulo pai-mãe-criança de que se trata, é de um triângulo (pai)-falo-

mãe-criança. Onde estará o pai ali dentro (Lacan, 1955-56/1988, p. 358). A resposta vem a 

seguir: ele está no anel que faz manter-se tudo junto (p. 358).  

Lacan usa um termo topológico (anel) que nos leva a perguntar se essa referência não 

seria uma antecipação, de certa forma, do que seria desenvolvido no Seminário 23 – O 

sinthoma (1976) a respeito do Nome-do-Pai como o quarto nó que une o Real, o Simbólico e o 

Imaginário. Dizemos “de certa forma”, pois a referência ao Nome-do-Pai no momento de 

elaboração do Seminário 3 está predominantemente relacionada à ordem simbólica e não à 

articulação dos três registros. Para Tendlarz (2005), essa referência ao termo anel é uma 

“intuição” que Lacan tem vinte anos antes do Seminário 23, intuição à qual dá futuramente 

outra apresentação. 

Nesse esquema, podemos apreender como o aprisionamento homológico da 

significação do sujeito S sob o significante do falo pode repercutir na sustentação do campo 

da realidade (p. 559), delimitado pelo quadrilátero MimI. Lacan (1958/1998) expõe o recurso 
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à topologia em uma nota de rodapé acrescentada em 1966. Na referida nota, consta que a 

junção dos pontos m e M e i e I no esquema R tem uma estrutura da banda de Moebius, de 

modo que o esquema R é num plano projetivo (p. 560). Esse eixo separa e une, ao mesmo 

tempo, os dois triângulos. Portanto, é como representante da representação na fantasia, isto 

é, como sujeito originariamente recalcado que o S, S barrado do desejo, suporta aqui o 

campo da realidade, e este só se sustenta pela extração do objeto a, que, no entanto, lhe 

fornece seu enquadre (p. 560). O campo da realidade só se mantém pela extração do objeto a, 

esse elemento êxtimo, irredutível ao significante e produto da operação da castração. 

Ainda sobre o esquema R, considerando o vértice P (Nome-do-Pai) como o ponto de 

sustentação do sujeito, nota-se que a não inscrição deste no lugar do Outro (A) provocará 

efeitos no eixo MimI referente à identificação imaginária do sujeito (eixo imaginário a-a’ do 

esquema L), abalando os pontos de sustentação do campo da realidade. É por essa via que 

Lacan formaliza o esquema I.  

 

 

Figura 5. Esquema I 

Fonte: Lacan (1958/1998, p. 579). 

 

Quando se introduz o elemento ordenador do Nome-do-Pai, obtém-se uma subtração 

no nível do gozo: é um mais (+) que tem como consequência um menos (-), um gozo a menos 

(Miller, 2010, p. 9). Nesse sentido, decorrente da não inscrição desse elemento ordenador, o 

gozo imaginário, que é “a mais”, continua a existir. Isso que dizer que o menos-phi não é 

operante, na verdade é menos-phi zero. 

Tomando como referência Schreber e sua “solução elegante”, o Esquema I é a 

topologia utilizada por Lacan referente à estrutura do sujeito ao término do processo psicótico 

e à torção do campo da realidade na psicose. O Esquema I é representado por uma dupla 
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ausência em relação ao esquema anteriormente formulado: o Nome-do-Pai no simbólico (P0) e 

o falo no imaginário (Φ0). Reunidos nesse esquema, destacam-se as relações pelas quais os 

efeitos de indução do significante, recaindo no imaginário, determinam esse transtorno do 

sujeito que a clínica designa sob as feições de crepúsculo do mundo, exigindo, para responder 

a ele, novos efeitos de significantes (p. 579).   

Ao Esquema I, Lacan (1958/1998) inscreve a importância da função da realidade 

nesse processo, tanto em sua causa quanto em seus efeitos (p. 580), sintetizando a relação do 

sujeito ao Outro na estrutura psicótica e revelando o efeito da foraclusão do Nome-do-Pai. O 

que Lacan tenta formular com o Esquema I é a tentativa de reconstrução do imaginário e a 

estabilização de significante por meio da metáfora delirante, quando o sujeito psicótico é 

interpelado a responder a partir de uma posição simbólica.  

Nessa direção, não há nada na metáfora delirante que estaria fora da estrutura 

simbólica da linguagem. Essa afirmação é ilustrada por Lacan com análises do caso Schreber 

que permitem pensar a psicose em termos de significantes: 

 

[...] Dessa estrutura, o sujeito nos fornece os seguintes exemplos: (1) 

Nunwillichmich.... (agora eu vou me... ); (2) Sie sollennämlich ...(Você deve de 

fato...) ; (3) Das willichmir...(Nisso eu quero...), para nos atermos a estes, aos quais 

ele tem que retrucar com seu suplemento significativo, que não lhe traz dúvidas, a 

saber: (1) render-me ao fato de que sou idiota; (2) quanto a você ser expulso (palavra 

da língua fundamental) como renegador de Deus e afeito a uma libertinagem 

voluptuosa, sem falar o resto; (3) pensar bem (p. 546). 

 

No trecho acima, são exemplificados os fenômenos de mensagem e código presentes 

na psicose como efeito de alterações na estruturação significante e resultado da predominância 

da função do significante nessas duas ordens de fenômenos. Os fenômenos de código referem-

se às locuções neológicas em que o próprio significante é o objeto da comunicação (p. 544), o 

que demonstra a separação radical entre significante e significado. Os fenômenos de 

mensagem dizem respeito ao momento em que a frase é interrompida justamente no ponto em 

que surgiria a significação, revelando a quebra da cadeia significante. Às frases Agora eu vou 

me..., Você deve de fato..., Nisso eu quero..., Schreber é coagido a responder na tentativa de 

dar-lhes sentido: (1) render-me ao fato de que sou idiota; (2) ser exposto como renegador de 

Deus; (3) pensar bem. Assim, Lacan busca nos fenômenos da psicose, especificamente nas 
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duas ordens de fenômenos de código e mensagem, representar as conexões internas do 

significante na medida em que estruturam o sujeito (p. 547).  

Lacan diz que o sentido da descoberta analítica não é simplesmente o de ter achado 

significações, mas de ter ido longe, até o significante (Lacan, 1955-56/2008, p. 231) e de ter 

descoberto que os significantes têm suas próprias leis de articulação. Os exemplos dos 

fenômenos de código e de linguagem representam justamente essas conexões internas do 

significante, principalmente, na medida em que estruturam o sujeito. O psicótico não está 

excluído dessa lógica do significante: é precisamente a partir dos efeitos provocados pela 

foraclusão de um significante primordial que foi possível a delimitação da estrutura psicótica, 

incluindo-a no campo da linguagem. As formulações trabalhadas no texto De Uma Questão 

Preliminar a Todo Tratamento Possível da Psicose dão legitimidade para situar o Nome-do-

Pai como baliza em referência às coordenadas diagnósticas. O Nome-do-Pai foi o ponto inicial 

forjado por Lacan para pensar a diferença estrutural, extraindo daí os índices para o 

estabelecimento do diagnóstico da psicose. Será partindo dessa conjuntura que guiaremos 

nossa questão: como pensar o diagnóstico sob a perspectiva da pluralização do Nome-do-Pai? 

Quais as consequências para o campo da psicose? 

Um escrito contemporâneo ao De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento 

Possível de Psicose é o texto A foraclusão do Nome-do-Pai, que abre a lição sobre A Lógica 

da Castração do Seminário 5 – As formações do inconsciente (1957-58/1999). Nesse 

seminário, encontramos a seguinte definição atribuída ao Nome-do-Pai: Esse é um termo que 

subsiste no nível do significante, que, no Outro como sede da lei, representa o Outro. É o 

significante que promulga a lei. Esse é o Outro no Outro (p. 152). Nessa definição, o Outro se 

inclui a si mesmo, sendo o Nome-do-Pai o Outro do Outro da linguagem/significante. O que 

podemos entender e extrair desse “Outro no Outro”? 

Para que o Outro pudesse exercer sua função, seria preciso que ele também tivesse o 

significante do Outro como Outro. É aqui que o Nome-do-Pai se encontra. Ou seja, o Outro 

também tem, além dele, um Outro que dá esteio à lei. Dessa definição podemos entender que 

dentro do conjunto de todos os significantes, há um significante que ocupa o lugar de exceção, 

aquele que é o princípio de ordenação interna do conjunto, o marco zero no início de uma 

série. Importante ressaltar esses termos, pois, como veremos no segundo capítulo, a 
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constatação de uma falha estrutural no Outro, inerente a todo ser falante, abrirá as vias à 

pluralização do Nome-do-Pai. 

Ainda sobre as formulações do Nome-do-Pai presentes no Seminário 5, observamos 

que o que está em jogo no estatuto simbólico da função do Nome-do-Pai não pode ser senão 

um pai morto. Lacan (1958/1999) busca no mito freudiano em Totem e Tabu essa 

operatividade da função do pai relacionada à anulação de sua própria condição de ser vivo, 

afirmando que para que haja alguma coisa que faça com que a lei seja fundada no pai, é 

preciso haver o assassinato. Freud relacionou [...] o aparecimento do significante do Pai, como 

autor da Lei, à morte, ou até mesmo ao assassinato do Pai, mostrando assim, [...] que, se esse 

assassinato é o momento fecundo da dívida através da qual o sujeito se liga à vida e à Lei, o 

Pai simbólico, como aquele que significa essa Lei, é realmente o Pai morto (p. 563). Desse 

modo, o pai morto é o Nome-do-Pai. 

A referência ao pai morto como o significante puro (p. 562) que encarna a lei é própria 

desse momento inicial de elaboração do conceito. Lacan abre perspectivas de se pensar sobre a 

função do pai para além da função do interdito, na qual a dimensão da lei está cada vez mais 

articulada à do desejo. Em Nota Sobre a Criança, a função do pai é abordada na medida em 

que seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei no desejo (Lacan, 1969/2003, p. 369). Do 

“Trieb” de Freud e do Desejo do Psicanalista, Lacan (1964/1998) assim esclarece: [...] Freud 

nos revela que é graças ao Nome-do-Pai que o homem não permanece preso ao serviço 

sexual da mãe, que a agressão contra o Pai acha-se no princípio da Lei, e que a Lei está a 

serviço do desejo que ela institui pela proibição do incesto (p. 866) e continua: O desejo é 

desejo de desejo, desejo do Outro, como dissemos, ou seja, submetido à Lei (p. 866). 

Portanto, podemos dizer que as primeiras conceituações do estatuto do Nome-do-Pai o 

tratam como um significante inerente ao campo do Outro, portador de uma interdição sobre o 

gozo primordial e instaurador de enodamentos essenciais (Maleval, 2002). O Nome-do-Pai 

seria a instância que ordena o universo do sentido, fornecendo ao sujeito um ponto de 

referência que o autorizará a interpretar o desejo do Outro. A ausência ou a presença desse 

significante foi a forma que Lacan encontrou, inicialmente, de articular os três registros: Real, 

Simbólico e Imaginário.   

É justamente esse significante primordial que está no cerne da diferenciação das 

estruturas. A sua inscrição ou foraclusão no campo do Outro terá efeitos definidores na 
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localização estrutural do sujeito: neurose, psicose ou perversão. Dessa maneira, a formalização 

das estruturas clínicas no ensino de Lacan nos anos 1950 tem o Nome-do-Pai como ponto 

referencial.    

Como dissemos anteriormente, o conceito de Nome-do-Pai é a formalização lacaniana 

do mito do Complexo de Édipo criado por Freud. A racionalização do mito edípico pela via da 

linguagem – articulando substituição significante promovida pela metáfora, lei e desejo – 

tornou-se tarefa possível no momento em que Lacan se propôs a reler Freud com base no 

estruturalismo. Sendo assim, o aporte estruturalista outorgou-se como ponto de partida para 

formalização do estatuto conceitual e lógico do Nome-do-Pai nos anos 50.  

Ressaltamos que nossa questão de pesquisa perpassa a articulação entre diagnóstico da 

psicose e pluralização do Nome-do-Pai, ou seja, o que o movimento teórico articulado por 

Lacan em Nomes-do-Pai apresentaria de implicações para as coordenadas no campo 

diagnóstico da psicose e para a concepção estrutural, tendo em vista que esse conceito era o 

operador principal no estabelecimento do diagnóstico e da diferenciação das estruturas na 

década de 1950.  

Passemos, então, para o próximo momento da pesquisa, no qual articularemos o 

conceito de Nome-do-Pai – e sua conceituação trabalhada até o momento – e a questão 

diagnóstica própria da clínica dos anos 1950. Ressaltaremos as coordenadas do campo 

diagnóstico específico da psicose estruturado pela operatividade desse significante primordial, 

mesmo em sua ausência. Encontramo-nos agora sob auspícios da clínica lacaniana dos anos 

1950, chamada de estruturalista e descontínua (Miller et al, 1997/2005).   

 

1.5. Nome-do-Pai e clínica: o diagnóstico da psicose estruturado em torno do significante 

que falta 

 

Este trabalho de conceituação da função do pai é fecundo quando pensado em um 

campo cujos efeitos desse significante estariam ausentes: a psicose. Em De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível da psicose, Lacan fornece um estatuto lógico à falta de 

um significante primordial trabalhado anteriormente no Seminário 3: a foraclusão do Nome-

do-Pai. Como nos diz Feliciotti e Viganò (2007), esse é um conceito que se separa da 
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fenomenologia observável e, portanto, coloca as dificuldades como instrumento para o 

diagnóstico (p. 23). 

Em Freud, como explicamos anteriormente, a partir da maneira própria de cada um dar 

conta do ponto traumático do sexual, as coordenadas para se pensar em um diagnóstico 

passam a ter como referência as diversas posições em que o sujeito se coloca perante a 

castração e, consequentemente, ao Complexo de Édipo. Desde Freud, a questão do diagnóstico 

e, principalmente, do diagnóstico diferencial, está ligada à experiência clínica sobre a qual a 

psicanálise se constituiu.  

No Seminário 3 – As Psicoses, Lacan (1955/2008) postula a diferença radical entre a 

investigação psicanalítica e a fenomênica quando se trata da análise do fenômeno na 

construção diagnóstica: do ponto de vista que nos guia, não temos essa confiança “a priori” 

no fenômeno, pela simples razão de que nosso encaminhamento é científico, e de que o ponto 

de partida da ciência moderna é não se fiar nos fenômenos e procurar atrás algo de mais 

subsistente que o explique (p. 170). Esse “algo de mais subsistente” que explicaria os 

fenômenos na clínica pode ser pensado em relação à orientação fornecida pela estrutura. Como 

vimos no tópico sobre as contribuições do movimento estruturalista, encontramos a definição 

de estrutura como um sistema de relações, sendo representado por um modelo que descreve o 

funcionamento de um fenômeno, e não circunscrita a uma realidade concreta. A orientação 

fornecida pela hipótese da estrutura no estabelecimento de um diagnóstico é clara: a estrutura 

é o que admite ultrapassar o fenômeno, a realidade empiricamente observável, permitindo 

explicá-lo. Lacan (1955/2008) fornece uma definição de estrutura nesse Seminário como 

sendo [...] em primeiro lugar um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Eu 

disse um conjunto, e não uma totalidade com efeito, a noção de estrutura é analítica. A 

estrutura se estabelece, sempre pela referência de algo que é coerente com algo diverso, que 

lhe é complementar (p. 210). 

Na discussão sobre as estruturas clínicas, um elemento apresenta-se como baliza 

orientadora que discrimina a delimitação de uma estrutura em relação à outra. Inicialmente, 

Lacan conjectura que o pilar fundamental do diagnóstico estrutural apoia-se no conceito de 

Nome-do-Pai. As coordenadas diagnósticas orientavam-se em referência a esse operador 

lógico. Além de fornecer uma delimitação lógica para o campo das psicoses, a foraclusão do 

Nome-do-Pai constituiu-se como a referência para o estabelecimento do diagnóstico da 
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estrutura psicótica. Essa foi uma das grandes contribuições do estruturalismo à teoria 

lacaniana das psicoses nos anos 1950.  

Por um lado, autores como Maleval (2002) apostam na manutenção da tese da 

foraclusão do Nome-do-Pai, apesar do “sinuoso trabalho” de Lacan ao longo dos anos. Por 

outro lado, Figueiredo e Machado (2000), por exemplo, defendem que a partir das 

formulações do nó borromeano, o que estaria em jogo na psicose não seria mais a foraclusão 

do Nome-do-Pai, mas um modo de Nome-do-Pai, um modo do ponto de basta produzir 

sentido: pelo sintoma ou pelo delírio (p. 78). Já vemos aqui um exemplo do campo de debate 

sobre as implicações clínicas das últimas formalizações lacanianas a respeito da pluralização 

do Nome-do-Pai e do sinthoma em relação ao diagnóstico da psicose. Podemos perguntar se  a 

tese da foraclusão do Nome-do-Pai como determinante da estrutura da psicose, conceituada 

nos anos 1950, estaria em desacordo com as coordenadas orientadoras da clínica borromeana? 

A clínica dos anos 1950 assinala uma demarcação precisa das fronteiras entre neurose 

e psicose. Essa demarcação estrutural não permitiria a flexibilização de uma estrutura a outra: 

do ponto de vista lacaniano, não se pode pertencer a duas estruturas, não há recobrimento de 

estruturas (Miller, 1997, p. 225). Nessa perspectiva, Vieira (2010) acrescenta: o diagnóstico 

mobiliza. Para nós, o mais importante deles foi e continua sendo o dito “estrutural”, entre 

psicose, neurose e perversão (p. 123). 

As estruturas clínicas 
5
são pensadas segundo três modalidades de resposta: o recalque, 

o desmentido e a foraclusão, operadores respectivos da neurose, da perversão e da psicose. Ao 

utilizar essas referências para distinguir o campo e sustentar uma diferença estrutural, Lacan 

estabelece a especificidade da psicose por meio da rejeição da realidade da castração. Uma 

leitura decorrente dessa diferenciação das estruturas clínicas pelo Nome-do-Pai é inscrever a 

psicose como um déficit no campo do Outro, uma vez que o Nome-do-Pai ali não existe: A 

primeira clínica de Lacan sobre a psicose acentuava o déficit do psicótico, o que faltava em 

sua estrutura (Brodsky, 2009, p. 16). No entanto, acreditamos que essa leitura da teoria da 

psicose nos anos 1950 às vezes revela-se equivocada. A noção de déficit vem do discurso 

econômico e implica em algo que está faltando onde deveria existir para que se atinja certo 

valor numérico pretendido. Partindo dessa noção, podemos pensar que a psicose se estrutura 

                                                
5
 Apesar de não entrarmos no mérito da questão, uma vez que excede nosso objetivo de pesquisa, existe uma 

discussão em torno de o autismo ser ou não uma quarta estrutura clínica. Essa discussão pode ser conferida no 

texto de Maleval (2015) Por que a hipótese de uma estrutura autística? 
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em torno de “algo que falta” sim, entretanto, impor que o Nome-do-Pai “deveria existir” é 

equivocado. Se seguirmos essa lógica, acabamos em um certo espectro de normatização, no 

qual a estrutura neurótica, aquela em que o Nome-do-Pai está inscrito, seria a estrutura “certa” 

ou ideal e, assim, privilegiaríamos o mecanismo de defesa do recalque. Lacan refere-se à 

psicose em termos de falta de significante e não pela via de uma certa deficiência. O psicótico, 

assim como todo sujeito, é efeito do significante, porém do significante que falta.  

Nessa época, Lacan manteve um diálogo fecundo com as categorias da psiquiatria 

clássica, especialmente com os ensinamentos de De Clérambault. Os fenômenos elementares 

tornaram-se os traços fundamentais que dariam a assinatura clínica (Miller, 1997, p. 227) para 

o diagnóstico da psicose. Trata-se de fenômenos psicóticos que podem existir bem antes do 

desencadeamento de uma psicose. São eles: os fenômenos de automatismo mental (irrupção de 

vozes e de discursos alheios que podem estar presentes antes ou após a psicose se deflagar); 

fenômenos de automatismo corporal (estranheza em relação ao próprio corpo, decomposição e 

desmembramento) e fenômenos concernentes ao sentido e à verdade (testemunho de vivências 

inefáveis ou de certezas absolutas). Ou seja, temos a foraclusão do Nome-do-Pai como dado 

de estrutura e seu correlato clínico, o fenômeno elementar (Brodsky, 2011). 

O desencadeamento, noção ricamente conceituada sob os auspícios da clínica dos anos 

1950, é pensado por Lacan acerca do momento em que o psicótico é chamado a responder de 

um lugar referenciado pelo significante primordial, o que corresponde à condição estrutural 

própria da psicose: a foraclusão do Nome-do-Pai. Ocorre o desencadeamento no encontro em 

que falta um pai real, [...] não forçosamente, em absoluto, o pai do sujeito, mas Um-pai. É 

preciso ainda que esse Um-pai venha no lugar em que o sujeito não pôde chamá-lo antes. 

Basta que esse Um-pai se situe na posição terceira em alguma relação que tenha por base o 

par imaginário a-a’, isto é, eu-objeto ou ideal-realidade (Lacan, 1958/1998, p. 584). 

Em Os inclassificáveis da clínica psicanalítica, Miller et al. (1997/2005) propõe ler a 

clínica dos anos 50 como uma clínica estruturalista baseada na oposição, na medida em que 

permite estabelecer uma distinção entre as estruturas e um operador responsável pela 

distinção: Do lado do binário clássico neurose-psicose, temos um traço distintivo pertinente, 

“Nome-do-Pai, sim ou não” (Miller et al., 1997/2005, p. 106). Tendlarz (2009) acrescenta que 

também se trata de uma clínica descontínua, na qual um significante se distingue de outro ao 
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mesmo tempo em que estão enlaçados; uma clínica centrada e desenvolvida a partir da ideia 

de um pai simbólico, os três tempos do Édipo, a metáfora paterna e seu fracasso.  

Observamos que a clínica lacaniana dos anos 1950 aposta na metáfora delirante como 

ponto importante no tocante à questão do tratamento possível da psicose. É o que Lacan 

demonstra com a construção delirante de Schereber representado no Esquema I trabalhado 

anteriormente. A estabilização via metáfora delirante, ou seja, o delírio como solução psicótica 

correlativa à metáfora inoperante do Nome-do-Pai foi acentuadamente trabalhado no 

Seminário 3 sobre As Psicoses (1955-56) e no posterior texto De Uma Questão Preliminar a 

Todo Tratamento Possível da Psicose (1958). Por estabilização, entendemos o esforço do 

sujeito psicótico na tentativa de criar algum tipo de endereçamento no campo do Outro. 

No Seminário 3, Lacan ocupa-se em esmiuçar os efeitos da não inscrição de um 

significante primordial. Ao se interessar pelo significante procriação “em sua forma mais 

problemática”, isto é, ser pai, o psicanalista indica que a paternidade não se trata de algo 

biológico, mas que ser pai é um significante. Lacan lança mão do exemplo da “estrada 

principal”, aquela que permite chegar a um determinado ponto, para dizer que o significante 

ser pai constituiria essa via principal. Na neurose haveria essa via principal, ao passo que na 

psicose ela não estaria lá. Assim, as alucinações seriam como as placas à beira da estrada que 

orientariam o deslocamento de um ponto ao outro: ali onde o significante não funciona, isso 

me põe a falar sozinho à beira da estrada principal. Ali onde não há estrada, as palavras 

escritas aparecem nos letreiros (Lacan, 1955/2008, p. 340). Nesse exemplo da estrada 

principal, já podemos visualizar a orientação na existência do sujeito fornecida pela 

demarcação do Nome-do-Pai, ao mesmo tempo em que, na falta dele, a metáfora delirante 

seria a via que o sujeito encontraria para orientar-se à sua maneira.  

Freud (1924b/1996) já esboçara a ideia do delírio como uma tentativa de cura, 

indicando o movimento do sujeito psicótico em direção à estabilização. Em A Perda da 

Realidade na Neurose na Psicose, o afastamento da realidade nas psicoses ocorre em uma 

primeira etapa, no momento em que o eu rejeita a realidade externa e, em uma segunda etapa, 

à medida que o eu tenta substituir a realidade externa pela realidade delirante. O delírio seria a 

tentativa de reconstrução de uma nova realidade: o segundo passo da psicose, é verdade, 

destina-se a reparar a perda da realidade a partir da criação de uma nova realidade (p. 107). 
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É certo também que Lacan, a partir de 1960, abre novas perspectivas a respeito da 

noção de estabilização na psicose, principalmente com a introdução do objeto a. Se uma 

primazia da elaboração simbólica é evidente na solução via metáfora delirante, com a 

progressiva articulação dos três registros nas propriedades borromeanas, o autor insere na 

temática da estabilização a suplência como modo de tratamento daquilo que do real resta sem 

tradução (Guerra, 2010, p. 62). Além do trabalho de simbolização promovido pela metáfora 

delirante, Lacan enfatiza a possibilidade de localização do gozo que, devido a não extração do 

objeto a, retorna como real em excesso. Como indica Soler (2007), a abordagem da psicose 

por intermédio do gozo ressalta um outro aspecto dessas suplências que não seu aspecto 

significante: aquele que consiste em efetuar uma restrição ao gozo, ou uma localização (p. 

20). 

Neste momento, encontramo-nos ao fim da primeira parte da dissertação. Pontuamos 

as primeiras formulações da função do pai até sua formalização em De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível da psicose, na qual o Nome-do-Pai é conceituado como 

o significante principal da estruturação da ordem simbólica, ocupando lugar de exceção no 

conjunto do Outro (A). Também presente está a referência à linguística estruturalista e ao 

Complexo de Édipo na formalização desse conceito quando pensado em referência à 

diferenciação das estruturas e especificação da estrutura psicótica.  

Nos anos 1950, a elaboração do conceito de Nome-do-Pai é compatível com a 

conceituação de um registro principal de significantes: o simbólico. Dentre esses significantes, 

é o Nome-do-Pai que permite assegurar a ordem simbólica, operando uma significantização 

do imaginário (Zenoni, 2007). Nesse período, Lacan concebia o simbólico como o registro 

que, na captura da cadeia significante, produzia um furo no real, mas que também tinha o 

poder de reconstituí-lo pela palavra. O que não deixa de ser importante de destacar, pois como 

expõe Maleval (2002, p. 12), as últimas investigações renovam as elaborações da lógica do 

significante que proporcionaram as condições de possibilidade da construção do conceito de 

Nome-do-Pai.  

O recurso a uma conotação religiosa
6
 para designar a função paterna nesse primeiro 

momento da teorização parece referir-se a uma universalidade dessa função para todo ser 

                                                
6
 Essa conotação religiosa também está implicada na referência à fé. Lacan, no Seminário 16 – De um Outro ao 

outro, afirma que a função de pai como nome é uma questão de fé, uma vez que há uma incerteza em relação à 

origem da paternidade. 
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falante, como aponta Maleval (2002). No Seminário 2 – O Eu na Teoria de Freud e na 

Técnica da Psicanálise (1954-55), Lacan introduz a noção de Outro com maiúsculo para 

designar onde a verdade se articula e onde o sujeito trata de fazer reconhecer seu desejo. 

Inscrito nesse campo, o Nome-do-Pai 

 

constitui uma instância “pacificadora” das armadilhas do imaginário. Permite 

ordenar um universo de sentido sob o qual se ordena o mundo das coisas, 

instaurando-se vínculos entre significante e significado. Para designar esses vínculos, 

Lacan toma emprestado a imagem do ponto de basta que um colchão mantém unidas 

e amarra em alguns lugares a parte de cima com a parte debaixo. O capitonado 

diacrônico, que se pode produzir graças à última palavra da frase em que o sentido é 

selado por um efeito retroativo constitui uma das primeiras formas de considerar o 

Nome-do-Pai (Maleval, 2002, p. 76). 

 

Em relação à clínica, o Nome-do-Pai é conjecturado como o elemento diferenciador 

em que se distinguem as estruturas. O diagnóstico, então, passaria pelo Nome-do-Pai, 

adotando-o como baliza referencial para seu estabelecimento. Em específico, o diagnóstico da 

psicose estaria circunscrito na orientação fornecida pelos efeitos da foraclusão desse 

significante. Dessa forma, o desencadeamento atestaria de forma inequívoca o diagnóstico da 

psicose, tendo como condição estrutural a foraclusão do Nome-do-Pai. 

A pluralização do Nome-do-Pai introduz outra configuração para as coordenadas 

orientadoras do diagnóstico da psicose. Já que o Nome-do-Pai seria um sinthoma como 

qualquer outro, atestado por Lacan em seu estudo do caso Joyce, como pensar o diagnóstico 

da psicose tendo agora como coordenadas a relativização e modalização desse significante? 

Matizar o Nome-do-Pai não é sem consequências para a questão diagnóstica da psicose, 

sobretudo se pensarmos na delimitação estrutural fornecida por esse operador. Nesse sentido, 

podemos compatibilizar com Guerra (2007, p. 118) ao afirmar também que 

 

O Nome-do-Pai é o ponto de partida de Lacan para discutir a diferença estrutural 

entre neurose/perversão e psicose na primeira clínica. Na segunda, com a idéia de 

capiton, de pontos de amarração, o significante do Nome-do-Pai deixa de ter esse 

lugar central na construção do diagnóstico [...] Daí a importância em se avançar na 

pesquisa sobre o lugar que o pai passa a ter na topologia borromeana e suas 

conseqüências sobre o diagnóstico e a clínica. 

 

Neste primeiro capítulo, mostramos as bases conceituais provenientes do diálogo com 

o estruturalismo e utilizadas por Lacan na formulação da teoria clássica da psicose, a chamada 
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primeira clinica, ou ainda, primeira formalização da psicose. No entanto, algumas formulações 

principais da clinica dos anos 1950 são postas em xeque e reformuladas pelo próprio autor à 

medida que a teorização avançava. O conceito de Nome-do-Pai é um exemplo. 

Seguiremos então com a lógica presente no ensino lacaniano, no qual o pai passa a ser 

uma das possibilidades de localização do gozo. Para o empreendimento do segundo capítulo, 

abordaremos a passagem para o movimento de pluralização do Nome-do-Pai, tendo em vista 

que isso não ocorreu sem a articulação com outros conceitos, como a introdução do objeto a, a 

modificação no estatuto do Outro e do simbólico e a articulação com a topologia dos nós. 
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CAPÍTULO II – DO UM AO MÚLTIPLO: A PLURALIZAÇÃO DO NOME-DO-PAI 

 

2.1. Matema S(Ⱥ): modificação no estatuto do Outro  

 

A partir do movimento de pluralização do Nome-do-Pai, assistimos a uma virada no 

ensino lacaniano: o Nome-do-Pai, ao ser enunciado no plural, é deslocado de seu lugar de 

exceção, abrindo, assim, vias para se pensar em outras formas de fazer suplência à carência 

fálica. Como veremos mais adiante, neste segundo capítulo, a pluralização do Nome-do-Pai 

testemunha outras maneiras de se haver com uma falta no campo do Outro que não se 

restringe à psicose, mas que se inscreve para todos. Será seguindo esse horizonte que 

encontraremos a formalização do conceito de sinthoma.  

Não obstante, essa “virada” encontra-se com um momento político e institucional 

específico no ensino lacaniano: a exclusão de Lacan do quadro de didatas da IPA, a qual ele 

nomeou de a excomunhão no Seminário 11. É nessa conjuntura que Lacan interrompe aquele 

que seria seu décimo primeiro seminário: Os Nomes-do-Pai. Em sua primeira e única lição 

existente, de 20 de novembro de 1963, Lacan (1963/2005) se desculpa por não dar 

continuidade ao seminário e apresenta a direção em que pretendia seguir no desenvolvimento 

da pluralização do Nome-do-Pai.  

 

Não me será possível fazer-lhes entender, ao longo desta primeira exposição, por que 

este plural. Pelo menos verão abrir-se o que eu pretendia introduzir como um 

progresso em uma noção que esbocei desde o terceiro ano do meu Seminário, quando 

tratei do caso Schreber e da função do Nome-do-Pai (p. 58). 

 

Destacamos da passagem acima que o movimento de pluralização do Nome-do-Pai tem 

seu locus originário, seu ponto de partida, em um campo de problema bem definido: o campo 

das psicoses. Não será a partir da estrutura neurótica ou perversa, nem das articulações 

conceituais que delimitam esses dois campos que poderemos localizar a lógica imputada ao 

plural dos Nomes-do-Pai, mas sim a partir das formalizações teóricas e clínicas que sustentam 

o campo da psicose. A psicose é tomada como guia para realizar o progresso de uma noção (p. 

58), como escreveu Lacan (1963/2005). Dessa maneira, o autor deixa claro que a psicose é o 

domínio privilegiado, porém não único, para investigação do conceito de Nome-do-Pai, bem 

como de sua pluralização. 
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Vimos até aqui o caminho traçado por Lacan na conceituação do Nome-do-Pai como o 

significante primordial inerente ao campo do Outro, que possibilita uma interdição ao gozo 

primordial, tornando-se o ponto inicial que serviria de base para se pensar em uma distinção 

estrutural, a partir de sua ausência ou presença. Já a foraclusão é a operação específica que 

delimita uma estrutura clínica: a psicose. 

Seguiremos com as modificações sofridas por tal conceito, destacando quais conceitos 

(ou articulações conceituais) deram ensejo para essa virada no ensino lacaniano. 

Primeiramente, localizaremos como se deu a passagem para a pluralização do Nome-do-Pai, a 

partir de quais formulações teóricas Lacan visualizou que o pai poderia ser uma das 

possibilidades de localização do gozo e não mais um significante universal. Posteriormente, 

pontuaremos a acepção do pai como um nó estruturante referido à topologia dos nós a partir 

do Seminário 22 – RSI. A nossa proposta para este segundo capítulo é dar um mergulho 

teórico na pluralização do Nome-do-Pai, evidenciando as articulações conceituais envolvidas 

na revisão desse conceito. Dado esse mergulho, voltaremos à superfície para darmos conta da 

dimensão clínica que envolve os Nomes-do-Pai e, assim, investigar nossa questão a respeito 

do que a pluralização do Nome-do-Pai insere de mudanças nas coordenadas de um diagnóstico 

diferencial da psicose após a revisão da função paterna e sua posterior articulação à topologia 

dos nós.  

Portanto, para iniciarmos nosso segundo capítulo, situaremos duas elaborações que 

constituíram um campo do possível para o movimento de pluralização do Nome-do-Pai: a 

incompletude do Outro com o matema S(Ⱥ) e a formalização do objeto a. Após isso, 

trabalharemos o seminário interrompido Nomes-do-Pai a fim de pincelar as principais 

formulações que foram expostas por Lacan na única lição que o constitui. A partir dessas 

referências que nos auxiliam a averiguar a articulação conceitual na passagem aos Nomes-do-

Pai, nosso foco será trabalhar a pluralização sob a perspectiva da topologia dos nós, posto que 

Lacan, ao fim de seu ensino, confere aos Nomes-do-Pai um lugar suplementar no atamento do 

Imaginário, do Simbólico e do Real no nó borromeano. 

Essas duas orientações – incompletude do Outro com o matema S(Ⱥ) e a formalização 

do objeto a – que servirão de “bússola conceitual” para capturarmos como se deu a passagem 

para os Nomes-do-Pai, podem ser encontradas no próprio Lacan. Vejamos. 
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No primeiro capítulo, destacamos a seguinte frase presente em Função e campo da 

linguagem em psicanálise (1953) em virtude de sua centralidade no movimento da pesquisa: É 

no “nome do pai” que se deve reconhecer o suporte da função simbólica (Lacan, 1953/1998, 

p. 281). Justificamos que a partir dessa afirmação poderíamos entender que as modificações 

ocorridas no modo como Lacan concebia o simbólico e o campo do Outro teriam ressonâncias 

no estatuto do Nome-do-Pai. Retomamos essa frase no segundo capítulo para demonstrarmos 

como a introdução de uma barra sobre o Outro, representado pelo matema S(Ⱥ), marcou um 

giro decisivo (Maleval, 2002, p. 88) na concepção do Nome-do-Pai, ao revelar uma hiância 

estrutural no campo do Outro. Essa falha estrutural no conjunto dos significantes desvela 

desde já uma deformação na definição do Nome-do-Pai como operador simbólico, como 

ilustrado pelo matema abaixo: 

 

S(Ⱥ)  ➾ NPs 

Figura 6. Matema S(Ⱥ) e a pluralização do Nome-do-Pai 

 

Já a formalização do objeto a presente no Seminário 10 – A Angústia e a mudança que 

imporá ao estatuto do Nome-do-Pai também pode ser encontrada textualmente em Lacan 

(1963/2005) em sua única lição do Seminário Os Nomes-do-Pai. Para elucidar a passagem dos 

Nomes-do-Pai, tema do então Seminário, Lacan apoia-se em seus ensinos passados para 

assinalar as balizas que fundamentam os delineamentos da lógica do plural do nome.  

 

O fato de remeter a meus seminários passados aqueles que queiram tentar ver em que 

direção eu pretendia prosseguir meu discurso mostra-lhes que há uma direção já 

muito avançada em sua estrutura que poderia ter me permitido dar este ano o passo 

seguinte. Esse passo seguinte encadeia-se ao meu seminário sobre a angústia (p. 58). 

 

Está claro que as formulações sobre o objeto a na relação com a angústia como 

emergência do desejo do Outro devem estar presentes se quisermos investigar como Lacan 

pretendia abordar a pluralização do Nome-do-Pai. Já adiantamos que o objeto a imporá uma 

deformação no conceito do Nome-do-Pai em seu aspecto relativo ao gozo, além de possibilitar 

uma nova abordagem da psicose na chamada clínica do gozo. Apresentaremos essa elaboração 

no tópico seguinte.  
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Essa virada teórica no ensino de Lacan, decorrente da pluralização do Nome-do-Pai, 

encontra seu ponto de partida na tese da incompletude do Outro, cuja formulação está ligada 

ao grafo do desejo, no qual Lacan inscreve uma barra sob o Outro. No Seminário 5 – As 

formações do inconsciente (1957-58) e o subsequente Seminário 6 – O desejo e sua 

interpretação (1958-59), Lacan inicia a elaboração do grafo do desejo para, posteriormente, 

no texto Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano (1960) retomar 

sua esquematização. 

Para tal, iniciaremos com o texto Subversão do sujeito e dialética do desejo no 

inconsciente freudiano. Esse texto é fruto de uma comunicação realizada em novembro de 

1960, em um congresso em Royaumont, aos cuidados dos colóquios filosóficos internacionais. 

Com a apresentação dos esquemas L, R e I, trabalhados no primeiro capítulo, vimos Lacan 

valendo-se de instrumentos lógicos que sustentassem suas formulações no momento. Em 

Subversão do sujeito, não é diferente. O grafo do desejo é o recurso topológico utilizado na 

intenção de demonstrar como um significante representa um sujeito para outro significante.  

Da mesma maneira, a retomada ao grafo será nosso recurso e ponto de partida para 

apreendermos o movimento de pluralização do Nome-do-Pai por dois motivos: primeiro, 

vemos no grafo o esforço para traduzir em um esquema o drama do devir humano capturado 

pela rede de significantes, ou seja, o que de mais contundente as teses estruturalistas 

proporcionaram a Lacan: a constituição do sujeito articulada em relação ao Outro. Em 

segundo lugar, será também nas elaborações finais do grafo que vemos apontar um “para-

além” do nível da significação simbólica representada pelo enigma do desejo do Outro e a 

marca de sua própria falta. Esse “para-além”, ao indicar que nem tudo na estrutura é 

significante, põe em cena o campo do gozo, que imporá uma ressignificação não só ao 

conceito de Nome-do-Pai, mas também à clínica da psicose.  

A construção do grafo se dá em três etapas que são referentes a três momentos da 

estrutura de constituição do sujeito: o sujeito identificado ao I(A) da demanda, o sujeito do 

fantasma e o sujeito que seria o efeito do discurso pelo circuito completo (D’Agord, 2013). 

Será na construção final do grafo que Lacan apresentará o significante da falta no Outro, dado 

pelo matema S(Ⱥ). Esse é o ponto que gostaríamos de destacar na composição deste tópico. Se 

a ordem simbólica está estruturada em torno de um furo, quais as consequências para o Nome-

do-Pai concebido como inerente ao Outro?  
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Em 1955, Lacan apresenta o conceito de Outro no Seminário 2 para designar o lugar 

onde o sujeito trata de fazer reconhecer seu desejo. Ao longo do Seminário 5, Lacan (1957-

58/1999) lança mão da topologia para pensar a relação necessidade-demanda-desejo e, assim, 

apresentar onde se situa o desejo em relação a um sujeito definido por sua articulação pelo 

significante: o grafo do desejo. Nesse esquema, encontramos a dimensão do Outro como lugar 

do depósito do tesouro do significante, onde o desejo, ao cruzar a linha significante, o 

encontraria, não como uma pessoa, mas como sede do código (p. 154). A partir do momento 

em que se fala com alguém, existe um Outro e esse Outro já nos encontraria submetidos à 

dialética de “corneação” do desejo (p. 155).   

Nesse mesmo Seminário, entretanto, Lacan já amplia a dimensão do Outro para além 

da sede do código. O Outro interviria como sujeito, ratificando uma mensagem no código e 

complicando-a. Ou seja, ela já está no nível daquele que constitui a lei como tal, uma vez que 

é capaz de lhe acrescentar esse traço, essa mensagem, como suplementar, isto é, como ela 

mesma designando o para-além da mensagem (p. 156). 

Dois anos depois, em Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente 

freudiano, Lacan (1960/1998) retoma o grafo do desejo em sua construção final e passa a 

conjecturar o Outro não mais como garantia de uma verdade última que responderia ao che 

vuoi do sujeito, mas como faltante. O grafo do desejo é construído em três etapas: 

O grafo 1, denominado de “célula elementar”, ilustra a relação entre significante e 

significado. À cadeia significante, representada pelo vetor S.S¹, Lacan (1960/1998) diz que aí 

se articula o que chamamos de ponto de basta, pelo qual o significante detém o deslizamento 

da significação (p. 820). Nesse movimento, temos uma intenção pré-simbólica, representada 

pelo delta, que cruza a cadeia significante. O produto desse movimento é o $, sujeito barrado. 

Uma primeira conclusão pode ser tirada desse esquema: o campo da significação é sempre 

dado retroativamente.  
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Figura 7. Grafo 1 

Fonte: Lacan (1960/1998, p. 820). 

 

Ao esquema do grafo 1, Lacan (1960/1998) sobrepõe o grafo 2 e esclarece os dois 

pontos de cruzamento da intenção Δ com a cadeia significante.  

 

 

Figura 8. Grafo 2 

Fonte: Lacan (1960/1998, p. 820). 

 

O ponto de cruzamento conotado em A inscreve o Outro como lugar do tesouro do 

significante, cujo significante só se constitui por uma reunião sincrônica e enumerável, na 

qual qualquer um só se sustenta pelo princípio de sua oposição a cada um dos demais (p. 

820). Já o outro ponto de interseção, inscrito em s(A), é justamente o efeito retroativo do 

basteamento: a produção da significação, do “significado do Outro” (p. 820). Neste nível, a 

significação fálica é produzida retrospectivamente em s(A). 

De $ a I(A), temos, então, a intenção do sujeito que, ao entrecruzar com o campo da 

linguagem, orientado pelo vetor s(A).A, sofre a ação do significante que o aliena na 

identificação primeira que forma o ideal do eu, representado em I(A). Trata-se de uma 
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identificação simbólica, relativa à identificação do sujeito com algum traço significante 

advinda do Outro e que, portanto, deve ser diferenciada da identificação imaginária inscrita 

em i(a). Em relação às duas formas de identificação representadas no grafo, a identificação 

constituída, referente à alienação constitutiva do eu ao seu outro imaginário e a identificação 

constitutiva, simbólica, onde o traço unário preenche a marca invisível que o sujeito recebe do 

significante, Zizek (1992) fornece-nos um exemplo interessante para destacar a subordinação 

do i(a), eu ideal, ao I(A), ideal do eu. O autor destaca um dos últimos textos de Rousseau, 

datado da época de seu delírio psicótico: Jean-Jacques julgado por Rousseau. Esse título 

revela que o primeiro nome designa o eu ideal, o ponto de identificação imaginária, enquanto 

o nome de família vem do pai, isto é, designa, como o Nome-do-Pai, o ponto de identificação 

simbólica, a instância através da qual nós somos observados e nos julgamos (p. 107). 

Para apreender o que é apontado como voz na parte direita do grafo, ainda nos 

apoiamos em Zizek (1992), que esclarece que a “voz” deve ser entendida de uma forma 

estritamente lacaniana, a saber, um resto objetal sem significação resultado da operação 

retroativa de produção de significação. É exatamente nesse hiato deixado em aberto após cada 

basteamento da cadeia significante que é introduzida uma questão fundamental, expressa por 

Lacan no esquema subsequente do grafo. 

 

 
Figura 9. Grafo 3 

Fonte: Lacan (1960/1998, p. 832) 

 

Esse patamar superposto ao grafo anterior tem justamente o desenho de um ponto de 

interrogação, simbolizando a pergunta que ele mesmo expressa: Che Vuoi?. O sujeito, como 

um efeito da articulação significante, é confrontado com o Outro em uma dimensão que 



72 
 

ultrapassa sua função de código como o tesouro dos significantes. Aqui, já temos a introdução 

do nível que aponta um para-além da significação simbólica na relação do sujeito ao Outro. O 

que o outro quer de mim? Essa pergunta desvela o desejo do Outro como um enigma, pois o 

sujeito, em busca de sua verdade, encontra no campo do Outro nada além de uma falta: 

 

Admitindo que o Outro é incompleto, que é um Outro a quem falta alguma coisa, 

temos agora condições de entender o sentido simbólico da afirmação de que o desejo 

é o desejo do Outro. Partindo do princípio de que o desejo é uma falta, diremos que o 

objeto que falta ao sujeito é o desejo do Outro (Lustoza, 2006, p. 50).  

 

No caminho dessa pergunta, está situado o desejo, representado pela letra minúscula d. 

O desejo é regulado a partir da fantasia: o desejo se esboça na margem em que a demanda se 

rasga da necessidade: essa margem é a que a demanda, cujo apelo não pode ser 

incondicional senão em relação ao Outro, abre sob a forma da possível falha que a 

necessidade pode aí introduzir, por não haver satisfação universal (p. 828). No Seminário 5, 

Lacan (1957/1999) apresenta o matema da fantasia ($ ◊ a) como o suporte do desejo, o ponto 

em que ele se fixa em seu objeto [...]. É com a ajuda dessa relação fantasística que o homem 

se encontra e situa seu desejo (p. 455). Nesse desenho do grafo, o $ ◊ a está localizado no fim 

da curva indicada pelo Che Vuoi?, revelando também que a fantasia designa uma tentativa de 

preencher o vazio insuportável escancarado pelo enigma do desejo do Outro.  

Isolamos algumas considerações a respeito do Outro (A) concebido no desenho do 

grafo até então e que correspondem à noção de Outro que estava em destaque na década de 

1950 com a primazia do simbólico: A) Trata-se de um Outro prévio, ou seja, ao vir ao mundo, 

o sujeito se depara com a preexistência do Outro. Este, por sua vez, já reserva um lugar no 

qual o sujeito irá alienar-se. O Outro desempenha um papel fundamental na constituição do 

sujeito, como já vimos no primeiro capítulo em Função e campo da linguagem. B) Outro-

testemunha da verdade: por encarnar o lugar da palavra, o Outro pode erigir-se como garantia 

da verdade da mensagem. A partir dessas considerações, o Outro comparece como não 

barrado. 

Circunscrita nessas atribuições, temos a concepção de Nome-do-Pai como inerente ao 

Outro. Como mostramos anteriormente, Lacan (1957-58/1999) no Seminário 5, deixa entrever 

que há um Outro do Outro, na medida em que se analisa a definição do Nome-do-Pai ali 

trabalhada: Esse é um termo que subsiste no nível do significante, que, no Outro como sede da 
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lei, representa o Outro. É o significante que promulga a lei. Esse é o Outro no Outro (p. 152). 

Ainda no texto De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de Psicose 

(1958/1998), o Nome-do-Pai é o significante que no Outro, como lugar do significante, é o 

significante do Outro enquanto lugar da lei (p. 589). Essas definições apresentam dois 

estatutos do Outro: o Outro do significante e o Outro da lei. A relação entre essas duas versões 

é a seguinte: o Outro do significante é apresentado como contendo o significante do Outro da 

lei, valendo-se, então, como o Outro do Outro. Miller (2013) assim decifra esta definição: o 

Outro da lei é o Outro do Outro. O que Lacan chama de Outro da lei, cujo significante é o 

Nome-do-Pai, é o Outro do Outro (sem página).  

Desse modo, foi preciso, nas palavras de Miller (2013), que Lacan pensasse contra ele 

próprio para formular o axioma “Não há Outro do Outro”, já que no princípio, ele ensinava o 

contrário: há um Outro do Outro, e este era representado no Nome-do-Pai. Conforme veremos 

mais adiante nas páginas finais de Subversão do sujeito, Lacan voltou-se incisivamente contra 

essa posição metalinguística do Outro. Não só não há um Outro do Outro como também esse 

Outro carrega agora a marca de uma falta. Por essa mesma razão, não haveria metalinguagem. 

Com a construção final do grafo do desejo, observamos, por completo, o caminho 

traçado pelo sujeito como efeito da cadeia significante. Esse trajeto é demarcado por quatro 

pontos de interseção entre o enunciado e a enunciação. Interessante observarmos que a 

articulação do piso superior construído só é possível após a leitura da pergunta que vem do 

Outro: Che Vuoi? 

Dois pontos que gostaríamos de destacar na construção do segundo piso do grafo do 

desejo: a introdução do gozo e a constatação de uma subtração no lugar do Outro. Como 

dissemos anteriormente, o nível do gozo aponta para o horizonte além do nível da significação 

simbólica, algo que Lacan trabalhará ao longo de seu ensino, chegando à ideia de que a 

linguagem seria um aparelho de gozo, no Seminário 20. 

Observa-se que há um novo vetor do gozo que intersecta o vetor do desejo estruturado 

pelo significante no lado esquerdo do grafo. O que acontece ao campo do Outro e do 

simbólico, até então morada dos significantes, mas que já carrega o enigma de seu desejo, ao 

ser atravessado pelo gozo? Aqui situamos o segundo ponto que gostaríamos de destacar: o 

matema S(Ⱥ). Lacan (1960/1998) esclarece que o que está em jogo em S(Ⱥ), no qual se deve 

ler significante de uma falta no Outro (p. 832), é antes de tudo um significante. 
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Já que o gozo é aquilo que não pode ser simbolizado, o único significante possível do 

gozo é, pois, o significante da falta no Outro (Zizek, 1992). Portanto, se não há significante no 

Outro que simbolize o gozo, o que resta desse cruzamento pela cadeia significante é a 

castração, representada no lado direito do grafo. Havendo um significante que falta ao Outro 

(A), ele inscreve-se, portanto, como barrado (Ⱥ). Temos, então, uma distinção entre o Outro 

como tesouro dos significantes e o significante da falta no Outro, resultado da construção final 

do grafo. 

 

 

Figura 10. Grafo do desejo completo 

Fonte: Lacan (1960/1998, p. 833). 

 

No conjunto dos significantes, esse significante que falta é simbolizável pela inerência 

de um (-1): esse significante só pode ser um traço que se traça por seu círculo, sem poder ser 

incluído nele (p. 833). Esse significante da falta no Outro, simbolizado como (-1), é submetido 

ao cálculo algébrico, onde seu enunciado iguala-se à significação (p. 833): 

 

S (significante)  

-------------------- = s (o enunciado), com S = (-1), temos: s (significado) = √ -1.  

s (significado) 

 

Dessa operação, temos o significado representado por um “número imaginário”: (√ -1) 

D’Agord (2013) destaca que, ao pensar o Outro em relação à função lógico-matemática, 

Lacan tomou então um número que tem a propriedade de não ser nenhum número e o utilizou 
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para representar o que falta ao sujeito, na medida em S(Ⱥ), como o impronunciável e 

impensável, é o que impede o sujeito de localizar-se no Ser como “penso” (p. 440). 

A inscrição de uma barra sob o Outro apresenta consequências: já que não há a 

possibilidade de a linguagem articular toda verdade, não há Outro do Outro (p. 827), isto é, o 

Outro não poderia possuir uma alteridade para além de sua própria. Por essa mesma razão, não 

há metalinguagem (p. 827). A tese da não existência do Outro do Outro reatualiza a condição 

de referência-faltante em que se encontra o sujeito diante do efeito da destituição das 

coordenadas do mundo antigo pelo advento da ciência.  

A eterna sentença do sujeito é jamais sair do regime da linguagem com a ciência de 

que não há uma outra linguagem que venha a dar conta desse campo. Assim, nem tudo é 

significante, nenhuma significação é absoluta, mas há algo que sempre retorna: que não há 

Outro do Outro não é, entretanto, a palavra final dessa história. Há o gozo. Há o gozo como 

sendo aquilo em razão do qual o Outro é Outro, e até mesmo como sendo aquilo por causa do 

qual o Outro é o Outro (Miller, 1986/2016, s/p). O gozo assume atribuições distintas no 

decorrer do ensino lacaniano, por essa razão, dedicaremos o próximo tópico deste capítulo 

para o desenvolvimento dessa noção, relacionando-a ao Nome-do-Pai e ao movimento de sua 

pluralização. 

O conjunto A não é completo, pois há um significante que sempre falta. O Outro, 

enquanto incompleto e barrado, passa a ter uma nova concepção distinta daquela na qual se 

define como tesouro dos significantes. Maleval (2002) defende que o matema S(Ⱥ) designa 

um significante exterior ao Outro, mas conectado a ele e necessário à sua consistência.  

A incompletude fundamental do Outro diz respeito à sua natureza última como 

faltante. Vimos que essa falta se dá em termos de um significante, pois a barra recai sob o 

Outro concebido como o tesouro dos significantes. No entanto, escrever que o Outro é 

incompleto, na medida em que é portador de uma falta no significante, torna verdadeiro 

admitir que alguma vez o conjunto do Outro já foi concebido como completo? Essa pergunta é 

prontamente rebatida ao retornarmos o primeiro capítulo e os estudos da linguística estrutural 

que destaca que a estrutura mesma do significante é diferencial, portanto, excluindo a 

referência completa e absoluta. 

Guy Le Gaufey (1991), em L’incomplétude du symbolique, afirma que o simbólico, a 

dimensão que permite alinhar pensamentos e cálculos e, assim, determinar o sujeito, é 
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radicalmente incompleta. O autor percorre, cronologicamente, as formulações de Descartes a 

Lacan, passando por importantes nomes do campo da matemática como Kurt Gödel, para 

indicar a relação entre o tema da incompletude e do domínio do simbólico e como a 

psicanálise veio, em sua própria maneira, deste mesmo ponto crucial (p. 7).  

O teorema de Gödel já tinha estabelecido, em 1931, a prova dessa incompletude no que 

se refere à lógica-aritmética. É um dos exemplos apontados por Gaufey (1991). A prova de 

Gödel estabelece que o princípio ou a regra que organiza ou funda um conjunto está fora do 

conjunto. Um conjunto não pode ser simultaneamente completo e consistente: para que um 

conjunto seja consistente, é preciso que a regra que o organiza seja externa ao conjunto. A 

relação entre inconsistência e completude é a seguinte: o conjunto consistente é incompleto, 

caso se complete, se torna inconsistente (Kubrusly, 2005).  

A título de curiosidade, se pensarmos o teorema de Godel em relação à definição do 

Outro atribuída ao Nome-do-Pai, presente no Seminário 5, “o Nome-do-Pai é um Outro no 

Outro”, o conjunto do Outro seria completo, porém inconsistente. Visto que o princípio que 

organiza o conjunto do Outro, no caso o Nome-do-Pai, está incluído no próprio conjunto, 

como um Outro no Outro, isso o torna, de fato, um conjunto que contém sua própria regra 

fundante.  

Gaufey (1991) aproxima o tema da incompletude do simbólico no campo psicanalítico 

a partir da formulação do S(Ⱥ) no grafo do desejo. Inicialmente o Outro, lugar da fala e da 

garantia da boa fé, não foi entendido por Lacan como presença enigmática ou como mistério 

insondável do ser, mas como um lugar povoado pelo que diz ser a regra de toda a produção de 

sentido: os significantes. Com essa definição, Gaufey (1991) reforça como, desde o início, o 

conceito de Outro interfere com o de simbólico. Por isso, é o matema de S(Ⱥ) que o autor 

articula em sua tese de incompletude do simbólico: a questão da completude ou incompletude 

não pode ser colocado diretamente para o simbólico como tal, é ao Outro que, ao longo dos 

anos, foi posta essa interrogação (p. 190). 

O autor ainda reforça a afirmação lacaniana de que S(Ⱥ) é um significante, mas cuja 

existência só é revelada ao considerar nada menos do que a estrutura de A. Isso quer dizer que 

A é tratado como uma totalidade no qual se encontra, em vários aspectos, a impossibilidade de 

mantê-lo completo: assim como um ponto no infinito é um ponto que ninguém pode traçar, 

S(Ⱥ) é um significante, mas inarticulável como tal (p. 198). Na mesma direção, Julien (1996) 
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afirma que o Outro em sua completude não existe, ou, para dizê-lo de outra maneira, não 

existe metalinguagem, não há “universo” do discurso perfeitamente englobante, e portanto, a 

verdade só pode semi-dizer-se (p. 146). 

A partir do texto Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano, 

Lacan (1960/1998) passa a entender a incompletude do Outro como um eixo de estrutura. 

Nem tudo pode ser simbolizado. O sintoma já não se realiza por completo na estrutura da 

linguagem: a inscrição do gozo no segundo piso do grafo representa sua participação na 

estruturação do sintoma, apontando para algo além da natureza do significante em jogo. A 

primazia do registro do simbólico, característico das formulações dos anos 1950, está às voltas 

com uma fenda irredutível em seu seio.  

Agora, o que diz respeito ao Nome-do-Pai e ao movimento de sua pluralização com 

essa ressignificação do estatuto do Outro? Quais as consequências da constatação de uma 

falha estrutural no campo do simbólico para a concepção do Nome-do-Pai, justamente esse 

significante primordial anteriormente concebido como inerente ao Outro? Desenvolveremos, 

então, a relação da incompletude do Outro com o movimento de pensar o Nome-do-Pai em sua 

pluralidade. 

A afirmação de que não há um Outro do Outro, conforme ilustra Miller (1986/2016), 

vai ao encontro de uma relativização do Nome-do-Pai como significante do Outro da lei, 

relativização que chegou a ponto de fazer dele um tamponamento, aquilo que recobre o fato de 

não haver Outro do Outro na linguagem. Dentro do conjunto dos significantes, o Nome-do-Pai 

era aquele significante primordial, o princípio de ordenação interna do conjunto. O fato de que 

o Outro simbólico sustenta uma incompletude irredutível produz uma ruptura decisiva na 

concepção do Nome-do-Pai como operador do simbólico, concepção essa trabalhada por 

Lacan na década de 1950 e que evidencia a articulação com a linguística estruturalista. 

Ora, quando o Nome-do-Pai era concebido como inerente ao Outro, a clínica da 

psicose destacava os transtornos de linguagem – os fenômenos de mensagem e código, 

conforme vimos em De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível de Psicose – 

como respostas significantes à carência da significação fálica. O desencadeamento era posto 

em relação com o descobrimento de um furo no Outro onde havia sido feito um chamado ao 

Nome-do-Pai: um furo correspondente no lugar da significação (Lacan, 1958/1998, p. 564).  
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No entanto, com a formulação do S(Ⱥ), temos que esse furo em questão não se 

desvelaria mais a partir do chamado ao Nome-do-Pai, sendo, antes de tudo, estrutural a todo 

sujeito do significante. Temos então uma mudança importante para a clínica da psicose. 

Conforme mostramos no primeiro capítulo, a estrutura da psicose se constitui em torno de um 

significante que falta a partir de um operador específico: a foraclusão do Nome-do-Pai. Dessa 

maneira, o Nome-do-Pai não se inscreve no lugar do Outro, está fora do campo simbólico. O 

plot twist
7
 fornecido pelo S(Ⱥ) é a consideração de que a estrutura do sujeito

8
 se baseia na 

mesma exclusão fundadora (Maleval, 2002, p. 94). Todo ser falante se confrontaria com um 

ponto enigmático do significante, a ausência de significação no Outro.  

Diante dessa falha estrutural do Outro – que é justamente o que permite que o sujeito 

se constitua como tal –, o neurótico serve-se justamente daquilo que ele tem, a saber, o Nome-

do-Pai, como possibilidade de sutura desse furo. Já ao psicótico, a tentativa de suturar o campo 

do Outro se dá por outras vias, “por outros Nomes-do-Pai”, se podemos assim dizer, visto que 

ele não dispõe da sustentação fálica. Dessa maneira, não haveria uma única normatização 

como resposta para todos: os Nomes-do-Pai indicam a pluralidade de saídas do sujeito para 

dar conta da ausência de significação no campo do Outro suscitada por sua falha estrutural: 

S(Ⱥ). 

Miller (2012) destaca três termos representativos do primeiro ensino de Lacan – a fala, 

a linguagem e a letra – e apresenta o sentido como um fenômeno essencial nessa articulação, 

situado por Lacan em uma posição de efeito, como mostrado no grafo do desejo. Nessas 

coordenadas, o Nome-do-Pai tem como efeito fornecer a perspectiva a partir da qual o mundo 

aparece como coerente e dotado de sentido (Lustoza & Calazans, 2010). No entanto, a 

incidência do Nome-do-Pai não está relacionada somente ao sentido, mas também ao gozo. 

Conforme expomos no primeiro capítulo, a operação da metáfora paterna implica o 

movimento de interditar o gozo incluído em DM (Desejo da Mãe).  

                                                
7
 Plot twist é uma expressão oriunda do cinema americano que, ao pé da letra, significa reviravolta. Acreditamos 

que o matema de S(Ⱥ) possa ser localizado como uma espécie de marco, uma mudança de termos que abre 

vias para se pensar em uma outra abordagem da psicose que não em termos de ausência de um significante 

primordial. Como aponta Maleval (2002), a concepção de um Outro que comporta um furo constitui a 

condição para que o real do gozo não simbolizável pudesse ser inscrito na operação psicanalítica.  

8
 Há de se diferenciar a estrutura clínica e a estrutura do sujeito. Quando falamos em estruturas clínicas, nos 

referimos ao mecanismo de defesa, de acordo com a nomenclatura freudiana, de que dispõe o sujeito: neurose, 

psicose ou perversão. Já a estrutura do sujeito diz respeito à sua constituição na relação ao Outro e na 

submissão significante. 
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Será sob a perspectiva da relação entre Nome-do-Pai e gozo que iniciaremos o tópico 

seguinte sobre a formalização do objeto a e as incidências que contribuíram para a passagem à 

pluralização do Nome-do-Pai, tendo como horizonte nossa questão de pesquisa: o Nome-do-

Pai foi o ponto inicial forjado por Lacan para pensar a diferença estrutural, extraindo daí os 

índices para o estabelecimento do diagnóstico da psicose. Será partindo dessa conjuntura que 

guiaremos nossa questão: como pensar o campo diferencial para diagnóstico da psicose sob a 

perspectiva da pluralização do Nome-do-Pai que nos introduz numa clínica guiada pela 

topologia dos nós? 

 

2.2 ”Do a aos Nomes-do-Pai”: a formalização do objeto a  

 

Como pode ser visto ao fim do Seminário 10 – A angústia, Lacan já propõe a passagem 

para a pluralização do Nome-do-Pai. A última lição desse seminário, de 3 de julho de 1963, 

recebe o evidente título de Do a aos Nomes-do-Pai.  

Ainda no ano de 1963, na única lição do seminário interrompido sobre Os Nomes-do-

Pai, Lacan (1963/2005) dá continuidade a essa articulação e revela que, para prosseguir com a 

pluralização do Nome-do-Pai, era necessário que fosse desenhado o relevo que meu ensino 

introduziu no ano passado (p. 59). Tal relevo refere-se às formulações principais trabalhadas 

no Seminário 10: a angústia como um afeto do sujeito; na angústia, o sujeito é afetado de 

maneira não dialetizável pelo desejo do Outro e a formalização do objeto a como o que cai, do 

sujeito, na angústia (p. 60).  

Qual seria, portanto, a relação entre o que foi elaborado no Seminário 10 sobre o objeto 

a e o passo seguinte, o da pluralização do Nome-do-Pai?  

Maleval (2002) defende a ideia de que a pluralidade dos Nomes-do-Pai está em 

correlação com a pluralidade dos objetos a. Ocupando o primeiro plano durante as teorizações 

dos anos 1960, o objeto a permitiria refinar a análise da metáfora paterna: Tudo leva a crer 

que a pluralização do Nome-do-Pai, anunciada em 1963, concordava com uma aproximação 

de sua função à função dos objetos “a”; aproximação cujo objetivo é destacar que gozar de 

acordo com a lei supõe a aceitação de um sacrifício de gozo (p. 103). 

Para seguir essa lógica, apresentaremos brevemente neste tópico a formalização do 

objeto a presente no Seminário 10 – A angústia e o anúncio da passagem para os Nomes-do-
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Pai, realizada por Lacan na última lição desse seminário. Sabendo que esse questionamento ao 

pai anunciado ao fim do Seminário 10 seria desenvolvido no próximo seminário, seguiremos, 

então, com o seminário os Nomes-do-Pai, no qual iremos abordar as principais formulações 

elaboradas em sua única lição. Após elucidarmos essa passagem do Seminário 10 para aquele 

que seria o Seminário 11, pretendemos extrair as consequências para a pluralização do Nome-

do-Pai com a formalização do objeto a. A articulação do objeto a com os Nomes-do-Pai 

imporá uma outra abordagem da psicose na chamada clínica do gozo. Se o Nome-do-Pai, no 

singular, é o significante primordial que cumpre a função de barrar o DM e, assim, esvaziar o 

gozo do Outro, então, havendo a pluralidade dos Nomes-do-Pai, poderíamos pensar em não 

apenas uma, mas outras possibilidades de localização desse gozo? 

Lacan (1962-63/2005) inicia o Seminário 10 fazendo uma retomada do grafo do desejo 

para indicar a aproximação entre a estrutura da fantasia e a estrutura da angústia e, 

principalmente, a relação essencial da angústia com o desejo do Outro. O Che Vuoi?, cuja 

ausência seria impossível à articulação dos dois andares do grafo, remete à pergunta vinda do 

Outro sentida pelo sujeito de forma enigmática: Que quer ele de mim? O desejo do Outro é 

apreendido pelo sujeito “naquilo que não cola”, nas faltas do discurso do Outro. A função da 

angústia é introduzida justamente no jogo da dialética que ata tão estreitamente essas duas 

etapas (p. 15). 

A angústia é definida como um afeto e, por essa razão, tem uma estreita relação 

estrutural com o que é um sujeito, ou seja, com o sujeito que se funda e determina em um 

efeito do significante. Lacan (1962-63/2005) inova ao propor o estudo da angústia a partir de 

sua relação com o desejo e, por isso, retoma suas formulações sobre o desejo necessitar do 

Outro para se constituir como tal. 

Predominantemente nas primeiras lições desse Seminário, temos a concepção da 

angústia inscrita no nível do imaginário. No esquema óptico abaixo, Lacan apresenta onde a 

imagem real i(a) só pode ser vista no espelho do Outro como i’(a), ou seja, sua imagem 

virtual. No nível dessa imagem virtual, há a correspondência com o (-φ): a marca da castração 

representando um vazio necessário.  
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Figura 11. Esquema óptico 

Fonte: Lacan (1962-63/2005, p. 51). 

 

Nesse esquema, a angústia estaria ligada a tudo o que pode aparecer no lugar de (- φ), 

ou seja, a angústia seria o preenchimento de um vazio a ser preservado no nível da imagem. 

No entanto, o preenchimento desse vazio revela algo da ordem do objeto a: a angústia 

surgiria quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar de (- φ) que corresponde 

ao lugar ocupado pelo “a” do objeto de desejo (p. 51). Lacan exporta de Freud a constatação 

da função de sinal que a angústia desempenha em relação a algo, e acrescenta que esse sinal 

está relacionado com o que se passa em termos da relação do sujeito com o objeto a. Por essa 

mesma razão, a angústia não é, ao contrário do que comumente se diz, sem objeto.  

Mas como apreender o que seria o objeto a, cuja elaboração encontra-se no centro 

desse Seminário? A noção de objeto a tem seus antecedentes no ensino lacaniano, como pode 

ser localizado no conceito de agalma trabalhado no Seminário 8 – A Transferência. Inclusive, 

no texto Subversão do sujeito e dialética do desejo, anteriormente trabalhado, Lacan já 

introduzira o objeto a a respeito da fórmula da fantasia ($ <>a): o objeto a é anunciado ali 

como suporte do desejo. 

Será que o objeto do desejo está à “frente?” (p. 114). Ora, a partir dessa pergunta, 

Lacan (1962-63/2005) propõe uma retificação ao que tradicionalmente se havia formulado a 

respeito do objeto do desejo: este seria concebido como um objeto visado pela 

intencionalidade desejante. Isto é, a formulação segundo o qual haveria o objeto visado pelo 

desejo e, esse último, trataria de alcançá-lo. A retificação operada nesse Seminário concentra-

se no nível da noção de causa: na intencionalidade do desejo, o objeto a deve ser concebido 

como a causa do desejo (p. 115).  

Essa tese não é realizada sem antes um retorno a Freud para esclarecer a distinção na 

função do objeto. Na 32ª Conferência de Introdução à Psicanálise, Freud (1933) destaca a 

distinção entre o Ziel, o alvo da pulsão, e seu Objekt. Nesse plano, o que é visado pela pulsão, 
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o alvo pulsional, não se encontraria no mesmo lugar que o objeto da pulsão. Assim, teríamos a 

disjunção entre o objeto visado, o alvo, e o que é causal a título de objeto. 

Ao questionar o engodo da intencionalidade na busca do objeto de desejo, Lacan 

(1962-63/2005) mostra que o objeto a não deve ser situado como a visada do desejo, mas em 

uma precessão essencial (p. 61), como causa do desejo. Por essa razão que Lacan afirma que a 

única tradução subjetiva do objeto a é a angústia. O objeto a não é da ordem da realidade 

empírica. O autor o situa como um resto proveniente da operação de constituição do sujeito na 

relação com o Outro: na medida em que o “a” é a sobra da operação subjetiva, reconhecemos 

estruturalmente nesse resto o objeto perdido (p. 179). Ora, é justamente esse objeto decaído 

que se mostra como constitutivo do fundamento como tal do sujeito desejante, ou seja, a causa 

do desejo. 

Sua função é ser o resto do sujeito barrado, mas o resto como real. Lacan (1962-

63/2005) diz que o a refere-se à queda do que há de mais real do sujeito (p. 187). O objeto a 

resiste a qualquer assimilação a um significante.  

A tese lacaniana de que a angústia está relacionada ao desejo do Outro ganha contornos 

específicos ao mostrar que essa relação circunscreve-se em um registro específico: o real. Isso 

é importante de se demarcar, pois como nos mostra Lustoza (2006), o desejo do Outro 

recebeu, ao longo do ensino de Lacan, diferentes definições relativas aos três registros por ele 

isolados. A angústia é sinal do desejo de um Outro real: Somente a idéia de real, na função 

opaca de que falo para lhe opor a de significante, permite que nos orientemos. [...] a angústia 

funciona como sinal é da ordem da irredutibilidade do real. Foi nesse sentido que ousei 

formular diante de vocês que a angústia, dentre todos os sinais, é aquele que não engana 

(Lacan, 1962-63/2005, p. 178).  

Em todo advento do a como tal, a angústia aparece em função de sua relação com o 

desejo do Outro, mas qual é sua relação com o desejo do sujeito? A função angustiante do 

desejo do Outro está ligada ao sujeito não saber que objeto a ele é para esse desejo. No último 

capítulo do Seminário, Lacan (1962-63/2005) elenca as cinco formas do objeto a – o seio, as 

fezes, o falo, a voz e o olhar –, referindo-se aos objetos que guardam a característica de se 

destacarem das bordas do corpo. 

Na última lição do Seminário 10, Lacan (1962-63/2005) dá início a um questionamento 

dirigido ao pai e já propõe a pluralização do Nome-do-Pai, tema de seu seminário 
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subsequente: será em torno não apenas do Nome, mas dos Nomes-do-Pai, que me encontrarei 

com vocês. E não será à toa (p. 365). Aqui, Lacan inicia a articulação entre as formulações 

trabalhadas até então no Seminário e a temática dos Nomes-do-Pai; ponto importantíssimo 

para nossa pesquisa. 

Em que aspecto se insere o questionamento do pai em relação ao objeto a? Lacan 

(1962-63/2005) chega a afirmar que o pai não é “causa sui” (p. 365). Ou seja, o pai não é 

causa de si mesmo, a causa primeira. Mas causa em relação a quê? Em relação ao desejo. 

Lacan diz que o pai é um sujeito que foi longe o bastante na realização de seu desejo para 

reintegrá-lo em sua causa (p. 365). Dessa maneira, Lacan também insere o pai sob a função 

irredutível de a na causa do desejo. Esse questionamento à atribuição causa sui ao pai será 

retomado e explorado no Seminário Nomes-do-Pai, nosso próximo tópico neste capítulo.  

Vejamos, até o momento, que já há um ponto que vai à direção de uma mudança em 

relação ao Nome-do-Pai. Sabemos que a função do pai como interdito sempre esteve 

relacionada à dimensão da lei e do desejo. Nesse mesmo Seminário, Lacan (1962-63/2005) 

ainda afirma que o desejo, portanto, é a lei. [...] O neurótico nos mostra que precisa passar 

pela própria instituição da lei para sustentar seu desejo, só se pode desejar segundo a lei (p. 

166). 

No entanto, no decorrer desse Seminário, Lacan demonstra que não é a interdição que 

engendra a operação do desejo, mas sim o objeto a como causa. Podemos verificar uma 

espécie de destituição do comando do desejo submetida à lei, cuja incumbência refere-se ao 

Nome-do-Pai.  

Como nos mostra Solano-Suárez (2006), ao operar essa torção, Lacan desloca a 

problemática do desejo e de sua causa do domínio do Nome-do-Pai, do pai do interdito, para o 

objeto a, inscrito, por sua vez, na pluralidade. Nesse sentido, para Miller (2007), Lacan 

 

esboça uma nova figura do pai, que sabe que o objeto a é irredutível ao símbolo. 

Trata-se de um pai que não se deixaria enganar pela metáfora paterna, que não creria 

que esta possa cumprir uma simbolização integral e que saberia, pelo contrário, 

remeter o desejo ao objeto a como sua causa (p. 112).  

 

Esse questionamento imputado ao pai é iniciado ao fim do Seminário – A angústia e 

será desenvolvido na primeira e única lição do Seminário Nomes-do-Pai. Vejamos que o 

movimento de pluralização do Nome-do-Pai inicia-se antes mesmo da produção do seminário 
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que leva esse nome e, por isso, está intrinsecamente relacionado à conceituação do objeto a. 

Passemos, então, para o próximo tópico, no qual trabalharemos o Seminário interrompido 

para, em seguida, explorarmos o sentido da articulação entre os Nomes-do-Pai e objeto a. Ou 

seja, de que maneira as ressonâncias da elaboração teórica da angústia a partir do objeto a 

estão relacionadas à pluralização do Nome-do-Pai. 

 

2.3 O Seminário interrompido sobre os Nomes-do-Pai 

 

Ao longo do Seminário 10 – A angústia, vemos despontar um interesse de Lacan 

(1963/2005) pela temática do sacrifício segundo a religião judaico-cristã. O autor chega a 

escrever que, na realidade, o sacrifício não se trata de uma oferenda, mas à captura do Outro 

na rede do desejo (p. 302). Em torno dessa temática, são esboçadas as formulações do 

Seminário subsequente: Nomes-do-Pai. Em virtude de sua interrupção, há somente a primeira 

lição desse Seminário, a qual Lacan recusou-se a publicá-la em vida. Por essa razão, 

encontramos nela apenas as balizas que permitiriam introduzir o movimento de pluralização 

do Nome-do-Pai.  

Às voltas com o questionamento dos limites do Complexo de Édipo e do mito do pai 

freudiano, Lacan (1963/2005) aponta que é preciso ir para além da idealização do pai em 

Freud e elege a temática religiosa como chave de análise para trabalhar o progresso do 

conceito de Nome-do-Pai. O autor esclarece que é o fundamento mesmo da tradição 

eclesiástica que permite traçar a clivagem de um caminho que vai além, infinitamente mais 

profundo, mais estrutural, que a baliza que ele colocou sob a forma do mito do assassinato do 

pai (p. 64). 

Por que Lacan apoia-se na problemática religiosa nesse momento específico de sua 

teoria, na qual há a pluralização do Nome-do-Pai? Podemos pensar que a questão do nome 

carrega por si só algumas peculiaridades na tradição judaico-cristã. Por exemplo, no livro do 

Êxodo (3, 13-15), Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: “O Deus 

de vossos pais me enviou até vós”, e me perguntarem: “Qual é o seu nome?”, que direi? Deus 

disse a Moisés: “Eu sou Aquele que é”. A essa revelação de Deus, o Catecismo da Igreja 

Católica (1997) escreve que esse Deus é “ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a 

recusa de um nome” (p. 65).  
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Já o segundo mandamento é enfático ao pregar: não pronunciarás o nome do Senhor, 

teu Deus, em vão (Êxodo, 20-7). Não é à toa que os judeus não se referiam a Deus pelo nome, 

substituindo-o por um termo alternativo, como “Adonai”, traduzido como “Senhor” em várias 

versões da Bíblia. Conforme Lacan (1963/2005) escreve nesse Seminário, o nome de Deus, o 

Deus de Moisés, é impronunciável: “O nome desse Deus é somente “O Nome”, o que se diz 

“Shem” (p. 77). A não pronuncia do nome protege o nome por si só, como um significante 

mudo, uma letra que nada sabe e nem pode pronunciar (Miller, 1992, p. 20). 

No entanto, Lacan parte da religião para, ao mesmo tempo, ultrapassá-la. Talvez seu 

intuito fosse questionar o que resta de religião na psicanálise. Lacan, ao falar do Nome-do-Pai, 

alude à tradição que suporta o Nome-do-Pai (Miller, 1992). Nesse sentido, pluralizar esse 

Nome é também provocar uma certa heresia à tradição, uma sorte de paganismo.  

O questionamento imputado ao pai ao fim do Seminário sobre a angústia é retomado 

nessa primeira lição do Nomes-do-Pai: o pai não é causa sui, uma vez que está também sob a 

função irredutível de a na causa do desejo. Lacan (1963/2005) relembra que em Santo 

Agostinho pode-se encontrar o questionamento contra qualquer atribuição a Deus da 

expressão causa sui. 

 

Esse conceito é totalmente absurdo, mas seu absurdo só é demonstrável a partir 

daquilo que pontuei para vocês, ou seja, que não há causa do desejo senão depois da 

emergência do desejo, e que a causa do desejo não poderia ser sustentada de forma 

alguma por um equivalente da concepção antinômica de causa de si (p. 65). 

 

Dizer que Deus é causa sui, acrescenta Miller (1992), é dizer que Deus, a partir de seu 

próprio conceito, passa à existência. O argumento ontológico da causa sui estabelece que, a 

partir da essência, da definição do conceito, se passa à existência. Sustentar esse argumento 

implica em pensar que se pode transitar diretamente do conceito à existência sem o a como 

causa, como causa irredutível. Ou seja, a “causa sui” como o argumento ontológico é uma 

“redução do ‘a’” (p. 38). O Deus posto em relevo nessa lição do Seminário não tem outra 

relação senão com o pequeno a; um Deus cujo estatuto é de um real sem conceito e em torno 

disso giram os Nomes-do-Pai que tratam de apreendê-lo. 

Ao mesmo tempo em que Lacan (1963/2005) reconhece a inevitabilidade da questão 

do pai (p. 71), que Freud coloca no centro de sua doutrina, há também a constatação de que se 

toda a teoria e a práxis da psicanálise nos parecem atualmente em pane, é por não terem 
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ousado, nessa questão, ir mais longe que Freud (p. 72). Podemos ver que o movimento de 

pluralização do Nome-do-Pai implica um para além da idealização do pai por meio do Édipo. 

“Desidealizar” o pai é submeter seu gozo à função de a como causa do desejo. Nesse sentido, 

Lacan (1963/2005) expõe que Freud encontra em seu mito um singular equilíbrio da Lei e do 

desejo, uma vez que ambos, conjugados dentro da lei do incesto, nascem juntos da suposição 

do gozo puro do pai como primordial. 

A tese central realizada em Nomes-do-Pai é uma escansão da formulação principal 

trabalhada no Seminário 10: a angústia é sinal da emergência do desejo do Outro real. A 

questão do desejo do Outro é examinada segundo a modalidade específica do desejo de Deus. 

É a incidência do desejo de Deus de acordo com a tradição judaico-cristã que Lacan colocará 

em cena a partir da análise do sacrifício de Isaac, filho de Abraão.  

Lacan (1963/2005) traz a frase de Pascal: Deus de Abrãao, Deus de Isaac e Deus de 

Jacó, não o Deus dos filósofos e dos cientistas (p. 78) para marcar que o Deus presente no 

sacrifício de Isaac não é o Deus suposto saber, mas um Deus desejante. É seguindo essa linha 

que Miller (1992) destaca que o que está em jogo no Seminário interrompido não se trata do 

Pai equivalente ao Outro, como lugar que fornece o assento da Lei. Trata-se, antes, de um 

Deus que retira o banquinho de sustentação outrora elaborado no Seminário sobre As psicoses: 

o Pai da Lei é um lugar, como uma cadeira, para dar um assento. No “Seminário As 

psicoses”, quando Lacan introduz o Nome-do-Pai, ele fala precisamente do tamborete para 

sentar-se. Mas o Deus de Abrãao diz “Levanta-te” e não “Senta-te”; “Levanta-te e venha 

sacrificar seu filho (p. 34, tradução nossa). 

Na passagem bíblica em questão, Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho Isaac 

em testemunha de sua fé. De acordo com as formulações lacanianas, essa passagem traz o 

exemplo do surgimento da angústia do sujeito, no caso de Abrãao, quando confrontado com a 

emergência do desejo de um Outro real.  

Diante desse pedido, Abrãao leva o filho até o monte Moriá, revelando ter a coragem 

de sacrificá-lo. Isso já mostra a tentativa de apaziguar o enigma do desejo do Outro, desse 

Deus incoerente, já que se trata do mesmo Deus que prometera um filho a Abraão gerado por 

Sara, sua mulher de idade avançada e estéril.  

É importante destacarmos que o real é o registro privilegiado ao abordar Deus ao longo 

dessa lição sobre os Nomes-do-Pai. Não por fruto de uma escolha arbitrária dentre os três 
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registros, mas pela impossibilidade a pensar em Deus, uma vez que pelo impossível que se 

supõe o real. Lacan (1963/2005) aborda Deus não como um conceito, mas como o real: [...] 

um Deus, isso se encontra no real. Como todo real é inacessível, isso se assinala pelo o que 

não engana, a angústia (p. 78). Na angústia, o sujeito é afetado pelo desejo do Outro de uma 

forma não dialetizável. A diversidade de formas assumidas pela queda do objeto a encontra-se 

em certa relação com o modo sob o qual o desejo do Outro é apreendido pelo sujeito. 

Esse Deus desejante é retratado por Zizek (1992) como o sinal insuportável do desejo 

do Outro, do vazio no Outro. Os judeus permanecem nesse ponto traumático do puro “Che 

vuoi?” que provoca uma angústia insuportável, na medida em que não pode ser simbolizado, 

“domesticado” pelo sacrifício ou pela devoção amorosa (p. 113). Por essa mesma razão, 

Miller (1992) afirma que o Deus judaico-cristão presente no sacrifício de Isaac é coerente com 

a introdução do S(Ⱥ) e de sua relação com o a, ou seja, com a figura do Outro sem razão. 

A temática do sacrifício retoma as formulações do matema S(Ⱥ), trabalhadas no início 

deste capítulo. Como? Essa articulação é possível se pensarmos que a falta de um significante 

no campo do Outro revela uma ausência de significação com o qual o sujeito se vê compelido 

a situar-se como tal. O sacrifício é um exemplo de uma saída subjetiva. O sacrifício seria uma 

tentativa de incluir o Outro na rede de desejo ao captar sua falta, mas para, em seguida, 

encobrir essa falta. Trata-se de uma aposta para velar a inconsistência do Outro revelada pela 

ausência de significação que lhe é estrutural. Nesse sentido, Ambertín e Rudge (2006) 

acrescentam que o sacrifício é um anseio de restaurar o Outro e o Pai. É preciso encobrir 

toda falha do Outro com a finalidade de assegurar-se de sua existência (p. 149). 

Em seu Comentario del seminario inexistente, Miller (1992) escreve que o ponto chave 

que dá ensejo aos Nomes-do-Pai, o segredo que explicaria o porquê da pluralização de seu 

nome – que por diversas vezes Lacan recusou-se veementemente a esclarecê-lo: Eu nunca vou 

dizer o que poderia ter dito sobre os Nomes-do-Pai, porque eles não merecem e eles não irão 

saber nunca! (Lacan apud Miller, 1992, p. 13) – estaria denunciado no próprio título do 

seminário interrompido: 

 

O segredo está evidente no título mesmo, evidente como na carta roubada: que se 

pode ler, como se todo o seminário estivesse em seu título: o segredo é que não há O 

Nome-do-Pai. O segredo de que o nome como O, o nome como singular, o nome 

como único, o nome como absoluto, que esse nome, não existe (p. 13). 
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Não é à toa que Lacan empenhou-se em seu Seminário – Nomes-do-Pai após o 

Seminário – A angústia, no qual havia conceituado o objeto a: Se há o objeto “a”, deve-se 

concluir que não há O Nome-do-Pai; existem Nomes-do-Pai, pluralizados (Miller, 1992, p. 

31). Agora, já podemos perceber que a relação estabelecida por Lacan “do a aos Nomes-do-

Pai”, ou seja, o sentido da articulação da passagem à pluralidade dos Nomes-do-Pai e o objeto 

a concerne, principalmente, ao gozo.  

Retomando a hipótese de Maleval (2002), a pluralização do Nome-do-Pai está de 

acordo com a dimensão plural do objeto a no que diz respeito à singularidade do gozo para 

cada sujeito. Solano-Suárez (2007) arremata: pela via da angústia Lacan elabora a função do 

objeto pequeno “a”, e cerne o gozo singular ao sujeito, que escapa a operação universalizante 

do pai (p. 67). 

Com o objeto a em cena, ao gozo é dada a possibilidade de uma reposição parcial. A 

formalização do objeto a inaugura o quarto paradigma de gozo proposto por Miller (2012), no 

qual o gozo deixa de ser relacionado a um lugar inalcançável que exigiria uma operação 

forçosa para ter acesso a ele: Não se tem acesso ao gozo pela transgressão heroica, mas pela 

pulsão repensada, por uma pulsão que realiza um ir e vir. [...] temos um gozo fragmentado em 

objetos pequeno a. Ele não está situado em um abismo, mas em uma pequena cavidade (p. 

17). Em virtude disso, o objeto a imporá uma deformação ao conceito de Nome-do-Pai: este 

não se reduz a um obstáculo ao gozo, uma vez que deixa subsistir uma compensação (Lustoza 

& Calazans, 2010).  

O Nome-do-Pai foi inicialmente definido como um significante primordial, relacionado 

ao gozo em sua regulação por uma lei universal. Se na metáfora paterna, o Nome-do-Pai 

impõe um limite ao gozo inscrito em DM, agora com a formalização do objeto a, o que realiza 

a regulação desse gozo pode estar além dessa operação universalizante do pai. A função do 

Nome-do-Pai está às voltas com um resto correspondente de um gozo singular do sujeito, a 

saber, o próprio objeto a, revelando um modo de gozar parcial. Na medida em que esse gozo 

pode subsistir parcialmente, verifica-se uma relativização imputada à função do Nome-do-Pai 

como operador único que cerceia o gozo.  

Em uma posição mais crítica, Miller (2007) aposta que a formulação do objeto a abala 

a potência do Nome-do-Pai, representando seu fracasso. Entretanto, acreditamos que a 
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introdução do objeto a reforça uma vertente de relativização imposta ao Nome-do-Pai que, por 

sua vez, permite pensar em uma pluralidade de inscrição de sua função.  

 

O Pai, sua potência, tropeça com o objeto a [...] Dizer que este objeto a não é 

nomeável é só repetir de outra forma o motivo pelo qual Lacan o apresenta neste 

seminário, a saber, que o objeto a é irredutível à simbolização. Em outras palavras, o 

objeto a vale como o fracasso do Nome-do-Pai, na medida em que o Nome-do-Pai é 

o operador maior da simbolização (Miller, 2007,  p. 110). 

 

Isso faz com que não haja apenas um Nome-do-Pai, no singular. No âmbito da clínica, 

é preciso ver em cada caso o que funcionou como Nome-do-Pai, quais são as versões de pai 

que se constroem para cada sujeito: De Lei para todos, fundamento universal, o Nome-do-Pai 

se desloca assim para uma multiplicidade de suplentes (Zenoni, 2007, p. 22). 

Se uma certa relativização do Nome-do-Pai pode ser observada quando tensionada com 

a relação objeto a e gozo, será no Seminário 17 – O avesso da psicanálise (1969-70) que o pai 

deixará de ser atrelado ao operador da lei que impõe um limite ao gozo. É a própria introdução 

na linguagem que produz uma perda de gozo que, por um efeito de uma entropia, se recupera 

sob as formas do objeto a (Tendlarz, 2007). A castração passa a não girar mais em torno da 

função do pai.  

Antes mesmo de introduzir a pluralização do Nome-do-Pai, já no Seminário 3 – As 

psicoses, Lacan oferecia alguns exemplos clínicos de desencadeamento da psicose que 

denotavam a variedade de versões do que se apresenta como pai, o que ocupa o lugar do 

Nome-do-Pai para um sujeito. Tendlarz (2007) resume esses exemplos: 

 

1. A mulher que vai se confessar com um padre. Certa vez, atendi uma mulher que, 

enquanto falava sozinha com seu Deus, mantinha com ele uma relação imaginária (a-

a’). Até este momento não ocorrera o desencadeamento da psicose. Porém, no 

momento em que se dirige a um padre para confessar-se, como ela não tem o recurso 

do significante do Nome-do-Pai, a sua psicose é desencadeada (s/p). 

2. O momento em que uma mulher dá à luz (o que se chama psicose puerperal). [...] a 

mãe e seu bebê estão numa relação dual, a-a’. Mas quando o médico – vejam que 

aqui não se trata do pai da criança – se aproxima em posição terceira, para mostrar a 

criança à sua mãe, quando ele aparece em posição simbólica, que se opõe a esta 

relação dual, isso basta para desencadear a psicose (s/p). 

3. Um paciente meu vai pedir a mão de sua noiva ao pai da moça. Ao se dirigir ao 

pai, um pai em posição simbólica que se opõe à relação dual que ele mantém com 

sua noiva, se dá o desencadeamento da psicose (s/p). 
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Ora, a partir da pluralização do Nome-do-Pai, o Pai pode não ser o único Nome-do-Pai 

capaz de suportar o Nome-do-Pai, o que implica dizer que o Pai é um Nome-do-Pai entre 

outros. Nesse sentido, Miller (1992) e Zizek (1995) apostam que a mulher pode ser um Nome-

do-Pai também: Neste sentido preciso, a mulher é um dos nomes-do-pai. Os detalhes cruciais 

a não perder aqui são o uso de plural e a falta de letras maiúsculas: não Nome-do-Pai, mas 

um dos nomes-do-pai da nomeação do excesso chamado pai primordial (Zizek, 1995, s/p, 

tradução nossa). 

As inúmeras “versões do pai” que podem ser destacadas na clínica da psicose, a qual 

Lacan fará uma homofonia com père-version (pai-versão e perversão) no Seminário 22 – RSI, 

que será trabalhado a seguir, permitiu que Miller (1992) submetesse o Nome-do-Pai a uma 

função matemática: NP(x). O que isso significa? Há uma função, a do Nome-do-Pai (NP), e 

uma variável (x) que pode ser sustentada por diversos enunciados que desempenham o papel 

do dito nome. A questão, então, dirige-se à variável x: o que ocupa o lugar de x que sustenta a 

função do NP para um sujeito? O que para cada sujeito tem funcionado como o Nome-do-Pai? 

Caminhamos em direção ao ponto que está no seio do movimento de pluralização do 

Nome-do-Pai: o Nome-do-Pai passa a ser uma função que pode ser suportada por vários 

elementos. Daí, sua pluralidade. Mas essa pluralização também produz uma dificuldade de 

territorialização: onde estará o Nome-do-Pai, já que antes ocupava o lugar de exceção? O 

Nome-do-Pai passa, então, a se inscrever em uma série, como um entre vários; o que de saída 

já nos introduz um tensionamento entre o universal e o particular.  

Para que o Nome-do-Pai se inscreva como uma função universal, necessita, antes, da 

inscrição particular do x, ou seja, o que ocupou o lugar dessa variável para cada sujeito. Se o 

Nome-do-Pai é uma função universal, apenas por meio do particular que um pai pode ou não 

transmitir o Nome-do-Pai. 

A partir desse momento, em seu ensino, vemos que Lacan dá destaque para o que está 

fora da simbolização. Em decorrência, do paradigma do gozo impossível, no nível de das 

Ding, há a ênfase em um gozo fracionado pelos objetos a. O gozo renunciado pelo sujeito para 

constituir-se como tal é passível de ser recuperado parcialmente. Por essa razão, o Nome-do-

Pai, como o eixo de toda constituição subjetiva, abarca algo relativo ao gozo (Lopes, 2009). 

Como Lacan pensou a constituição do sujeito em relação a essas mudanças? 
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No Seminário 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Lacan 

(1964/1990) apresenta uma topologia que representasse a constituição do sujeito em sua 

dependência significante ao lugar do Outro, inserindo a alienação e a separação como as 

operações que representam a dupla causação do sujeito. A alienação é a primeira operação 

essencial em que se funda o sujeito. Lacan (1964/1990) a estrutura a partir da forma lógica da 

reunião, envolvendo uma escolha forçada pelo sentido que comporta sempre uma perda. Além 

disso, a alienação reside na divisão do sujeito em sua causa e possui a estrutura de um vel: o 

“vel” da alienação se define por uma escolha cujas propriedades dependem do seguinte: que 

há, na reunião, um elemento que comporta que, qualquer que seja a escolha que se opere, há 

por consequência um nem um, nem outro (p. 200). 

Nesse processo, o sujeito advém de uma forma peculiar, petrificado sob a ação do 

significante que o chama a “nascer”, por isso a afânise; o fading do sujeito mortificado pelo 

significante do Outro. 

A segunda operação que termina a circularidade da constituição do sujeito é a 

separação, que surge do recobrimento de duas faltas: uma encontrada nas vacilações do 

discurso do Outro que revelam o desejo do Outro. Para responder à falta no Outro, o sujeito 

opera com sua própria falta. Se, em um primeiro momento, o assujeitamento é a condição para 

que o sujeito possa advir, na separação, a condição para sua realização é o encontro com a 

falta suscitada pelo desejo do Outro. Aqui, entram em cena os objetos a na tentativa do sujeito 

responder ao desejo do Outro. 

A partir da formulação das operações de alienação e separação, podemos situar o 

objeto a na hiância entre o sujeito e o Outro. Como pensar o status do objeto na constituição 

do sujeito na psicose e, em última instância, numa outra abordagem da clínica da psicose 

diferente da vista até então – definida pela centralidade do Nome-do-Pai (ausente)? Em uma 

nota acrescentada em 1966 ao texto De uma questão preliminar a todo tratamento possível de 

psicose, Lacan (1958/1998) pontua que o campo da realidade só se sustenta pela extração do 

objeto a. Ou seja, no caso da neurose, o objeto a separado do corpo do sujeito permite o 

enquadramento da realidade, servindo-se de suporte na fantasia. 

E na psicose? Podemos começar pontuando que não há a separação do objeto do corpo 

na psicose, conforme assinala Lacan (1967) em seu Pequeno discurso aos psiquiatras: os 

verdadeiros homens livres são justamente os loucos. Não há demanda do objeto “a”, pois ele 
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o tem [...]. Digamos que o louco tem a sua causa no bolso, e é por isso que ele é louco (p. 26, 

tradução nossa). O objeto a não está inscrito no campo do Outro, não havendo, assim, 

demanda ao Outro. Disso decorre que a não extração do objeto a o coloca em seu caráter pleno 

de substância real. A operação de separação não ocorre e por isso o sujeito não entra nessa 

dialética do desejo.  

O que operará para o psicótico como fator de extração desse excedente de gozo do 

corpo? Com essa interrogação, voltamos aos Nomes-do-Pai e sua perspectiva para o 

diagnóstico da psicose, pois, como pontua Miller (1992), a pluralização do Nome-do-Pai é, 

antes de tudo, um movimento clínico que impõem questões à possibilidade de tratamento do 

gozo fora da lei do pai e, consequentemente, para o diagnóstico. 

 

2.4 Uma topologia necessária à pluralização do Nome-do-Pai 

 

A pluralização do Nome-do-Pai ganha um novo trabalho teórico de mostração com a 

introdução da topologia nodal. Será em relação a esse recurso que teremos o pai cumprindo a 

função de um nó estruturante, garantindo o atamento do Real, Imaginário e Simbólico. Lacan 

chega a dizer no Seminário 22 – RSI (1974-75) que não foi possível figurar o que havia sido 

enunciado como a pluralização do Nome-do-Pai nos anos 1960, até a utilização da topologia 

dos nós. 

Cada vez mais referido ao modelo mostrativo típico da matemática, Lacan (1972/2003) 

afirma que: minha topologia não é de uma substância que situe além do real aquilo que 

motiva uma prática. Não é teoria. Mas ela deve dar conta de que haja cortes do discurso tais 

que modifiquem a estrutura que ele acolhe originalmente (p. 479). A topologia do nó e a 

aproximação cada vez mais fecunda com a matemática forneceram ao autor um novo 

desdobramento que sustentasse a transmissão da experiência psicanalítica, até então diferente 

do uso dos matemas. Para tal, ele subverte os conceitos matemáticos, como já o fizera com os 

da linguística. 

O nó borromeano foi apresentado no Seminário 19 – ...ou pior, a partir da fórmula 

peço-te que recuses o que te ofereço [...] porque não é isso (Lacan, 1972-73/1985, p. 152), 

retomada depois para explicar o nó como escrita no Seminário 20 – Mais, ainda. Nessa frase, 

Lacan diz que há um nó feito entre três verbos: pedir, recusar e ofertar. A frase comporta, 
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assim, uma relação de amarração que já evidencia a estrutura borromeana. As rodinhas de 

barbante passam a ser utilizadas por Lacan no Seminário 20, em que cada uma dessas rodinhas 

representa um dos registros. Fazendo a amarração correta das rodinhas de barbante, torna-se 

possível mostrar que, ao cortar uma delas, as outras também se soltam. Utilizando o barbante, 

torna-se possível ver o espaço como um corte que separa interior de exterior, saindo da 

planificação (Rodrigues, 2014). 

 

 

Figura 12. Desenho do nó borromeano 

Fonte: Lacan (1972-73/1985, p. 168). 

 

O nó tem como característica não fazer par e só se sustentar como um, a partir do três. 

O terceiro anel é o que mantém os outros dois atados. Logo, cortando-se um dos anéis, os 

outros dois se soltam. As três rodelas do nó são relacionadas, então, aos três registros 

trabalhados por Lacan desde o início de seu ensino: Real, Simbólico e Imaginário. 

 

 

 

Figura 13. Real, Simbólico e Imaginário enlaçados no nó borromeano 

Fonte: Garcez & Cohen (2012, p. 17). 

 

Tanto o Seminário 22 – RSI quanto o Seminário 23 – O Sinthoma carregam 

formulações capitais, no que tange à pluralização do Nome-do-Pai referida à topologia dos 

nós. No primeiro, é introduzido o quarto nó como o que garante a estabilização e atamento do 
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nó borromeano. O Nome-do-Pai comparece como esse nó estruturante, relacionado à 

nomeação; já no segundo, há a elaboração da tese de que o Nome-do-Pai não é mais do que 

sinthoma e que ambos se equivalem em modos de amarração. Como mostramos acima, a 

topologia dos nós é o domínio estruturado que fornece a leitura dos Nomes-do-Pai, o campo 

de articulação que a pluralização do Nome-do-Pai encontra seu ápice de formalização em 

relação aos três registros.  

Perguntamo-nos: como o Nome-do-Pai, pluralizado, é revisado por Lacan no fim de 

seu ensino, tendo em perspectiva esses dois seminários? Como os Nomes-do-Pai são pensados 

em relação a essa mudança de perspectiva introduzida pela topologia dos nós, e mais 

especificamente, ao nó borromeano? Inserindo nossa questão de pesquisa: como pensar a 

topologia aplicada à discussão do diagnóstico diferencial da psicose, de modo a servir de 

índice para as coordenadas diagnósticas após a substituição do Nome-do-Pai como elemento 

diferencial entre as estruturas clínicas? Localizemos, portanto, a continuação do processo de 

deformação sofrido pelo conceito do Nome-do-Pai, agora na década de 1970.  

 

2.4.1 Do Nome-do-Pai ao Pai-do-Nome: a introdução dos Nomes-do-Pai como quarto nó e a 

função de nomeação 

 

Durante o fim do ano de 1974 e início de 1975, Lacan trabalhou em seu vigésimo 

segundo seminário que leva o nome icônico com as iniciais de RSI. Esse é o seminário em que 

o autor, já em relação estreita com o campo da matemática, lança mão de definições 

topológicas para que seja possível uma escrita que suporte o impossível do Real. Inicialmente, 

para acompanharmos o mote principal desse Seminário, à RSI temos as seguintes acepções: do 

Imaginário, que nada tem a ver com uma categoria transcendental, provém a consistência do 

nó, o que está ligado ao corpo, ao que dá estofo à experiência do falasser. Do Simbólico, um 

furo irredutível, ao que faz furo pela linguagem; e o Real, a ex-sistência, ao que resta fora da 

apreensão simbólica. O Real ex-siste e já é em si um efeito da amarração. 

O próprio título do Seminário 22 supõe, nos diz Lacan (1974-75), uma 

homogeneização entre as letras – RSI –, efeito da relação borromeana a qual são postos os três 

registros: Esse nós borromeanos vieram-me, então, a calhar e desde logo eu soube ter isso 

uma relação que punha o Simbólico, o Imaginário e o Real numa certa posição, uns em 
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relação aos outros, cujo nó incitava-me a enunciar algo que os homogeneizava (p. 50). 

Podemos dizer que a proposta desse Seminário perpassa a possibilidade da 1. homogeneização 

dos três registros no nó borromeano por meio da 2. equivalência em relação à consistência 

desses registros, consistência essa que provém do Imaginário. 

Mas, o que quer dizer homogeneizar? Homogeneizar, ou seja, dar-lhes uma medida 

comum, invoca também que do semelhante ao mesmo, há lugar para a diferença (Lacan, 

1974-75, p. 50). Essa frase Lacan dá autoria ao matemático Pierre Soury, que frequenta as 

aulas de seu Seminário e com quem trabalha intimamente em sua incursão pela matemática. 

Se for para a semelhança que Lacan quer chamar atenção para a relação borromeana dos três 

registros, já a diferença entre eles é anunciada logo na primeira aula: O que distingue cada 

uma dessas coisas das outras? Nada além do sentido (p. 5). Mesmo enlaçados no nó 

borromeano, cada registro carrega em si um sentido. Vemos que essa anotação de Lacan no 

início do Seminário, a respeito do efeito do sentido próprio a cada registro, se esclarece em 

suas páginas finais com a nomeação no Real, no Simbólico e no Imaginário, que tem como 

efeito a angústia, sintoma e inibição, respectivamente. Afinal, o próprio do sentido é que se 

nomeie aí alguma coisa (p. 44). 

Homogeneizar os registros implica também na destituição da primazia do simbólico, 

característica marcante da primeira formalização da psicose nos anos 1950. Vimos, no 

primeiro capítulo, que o simbólico como registro primordial acompanha a centralidade do 

significante Nome-do-Pai como o Outro no Outro. Antes mesmo de representar os três 

registros em pé de igualdade no nó borromeano, ao simbólico já havia sido operado uma 

mudança em seu estatuto com o matema S de A barrado e seu furo estrutural. 

Uma noção cara à perspectiva topológica adotada no ensino lacaniano é a de ex-

sistência. Encontramos diversas definições de ex-sistência ao longo do Seminário 22, 

relacionando-a, principalmente, ao registro do Real. Extraída de sua origem latina vulgar, a ex-

sistência é o que gira em volta do consistente, mas que faz intervalo, e que, nesse intervalo, 

tem “n” maneiras de atar-se (p. 17). A condição para que algo ex-sista está no buraco. Cada 

rodela do nó tem um buraco, sendo este necessário para que haja um atamento. 

Por isso que Lacan (1974-75) diz que a ex-sistência suporta-se disso que em cada um 

dos termos R.S.I. faz furo (p. 12). Da noção de ex-sistência, a de buraco ou furo tem seu lugar. 
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E isso não escapou a Freud, como bem sublinha Lacan, que burilou tudo o que há de pulsões 

no corpo como existindo centradas em torno da passagem de um orifício a outro. 

A Figura 14, presente no Seminário 22, deve ser vista de forma tridimensional para que 

fique claro que é no ponto em que um registro fura o outro que deve ser pensada a ex-

sistência. Nesse espaço entre dois registros que o gozo se inscreve. 

 

Figura 14. Nó borromeano detalhado e a localização dos gozos 

Fonte: Guerra (2007, p. 100). 

 

Os gozos estariam assim localizados: J.A (Jouissance de l’Autre) – Gozo do Outro – 

entre R e I; SENS (Sentido) – Gozo do sentido – entre I e S e Jφ; (Jouissance phalique) – 

Gozo fálico – entre S e R. A ex-sistência articula os três registros da subjetividade humana 

pela via dos gozos. Assim, um registro, ao furar o outro, provocaria o efeito de criar um 

buraco simultaneamente fora e interno ao primeiro, ou seja, um fora que não é um não dentro.  

Para ter a propriedade borromeana, um nó deve ter o mínimo de três: dois anéis 

superpostos um em relação ao outro, ou seja, soltos, e um terceiro passando por cima e por 

baixo sucessivamente desses dois, fazendo neles furo. Desatando-se qualquer um deles, os 

outros também se desfazem. E é esse nó borromeano, concebido não como um modelo, mas 

como um suporte e, principalmente, como uma escritura, que suporta o Real. Donde Lacan 

reafirma diversas vezes ao longo do Seminário que o Real é o próprio nó: o Real não é apenas 

uma rodela do nó borromeano, mas o efeito do atamento. O Real é a forma mesma do nó. 

Importante destacarmos as características do nó de três, pois será em relação a ele que Lacan 

proporá ao fim desse Seminário a necessidade de um quarto nó estruturante, relacionando-o 

aos Nomes-do-Pai. 
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A questão do pai é trazida por Lacan (1974-75) articulado ao sintoma como uma 

escritura submetida à função matemática f(x): Única garantia de sua função de pai; que é a 

função de sintoma tal como a escrevi ali (p. 23). Nesse sentido, o pai só deve ser tomado aí a 

partir de sua função de exceção, ou seja, é preciso que qualquer um possa ser exceção para que 

a função da exceção se torne modelo. A aproximação entre pai e sintoma tomará proporções 

teóricas importantes no Seminário 23 – O Sinthoma. 

Um pai só opera se estiver père-vertidamente orientado, isto é, feito de uma mulher 

objeto pequeno a que causa seu desejo. Essa frase destaca a submissão do pai à função 

irredutível do objeto a na causa do desejo, formulação que, como mostramos ainda neste 

capítulo, já se encontrava ao fim do Seminário 10, evidenciando a importância da introdução 

do objeto a para pensar a pluralização do Nome-do-Pai. A expressão pére-version, ao fazer 

homofonia com perversion, na língua francesa, aproxima “versão do pai” e “perversão” do 

pai. A partir desse jogo linguístico, abre-se a via que aponta para o uso singular que o sujeito 

pode fazer desse elemento, o que inscreve sua pluralidade.   

Temos, então, a função do pai como f(x), tal como o sintoma, que não parte de um 

universal a todos, mas da garantia de sua exceção. Esse x submetido à função nada mais é que 

“a versão que lhe é própria de sua pai-versão”. Diante disso, podemos afirmar que as versões 

do pai, correspondentes a esse x e fundadas a partir de sua exceção, escrevem, para o falasser, 

sua forma de gozo. 

Da discussão do pai, passamos para o crescente interesse de Lacan ao longo do 

Seminário em relação ao nó borromeano que convoca a necessidade de um quarto nó. O autor 

se pergunta: O que mantém atado os três registros, disjuntos originariamente? O que pode unir 

o Real, o Simbólico e o Imaginário desunidos? A partir dessa interrogação, Lacan dá início à 

elaboração de um quarto nó necessário ao enlaçamento do RSI e é aqui que são inseridos os 

Nomes-do-Pai e a função de nomeação. 

Entramos, agora, no cerne da pluralização do Nome-do-Pai articulado em relação à 

topologia, pois como Lacan (1974-75) afirma, para o atamento do Imaginário, do Simbólico e 

do Real, é preciso essa ação suplementar, em suma, de um toro a mais, aquele cuja 

consistência seria de referir-se à função dita do Pai (p. 32). Aqui, vemos o caminho sendo 

trilhado em direção à conjugação dos Nomes-do-Pai ao quarto nó, sustentador dos registros na 

relação borromeana e que mais tarde será equiparado à formulação do sinthoma. 
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Interessante que Lacan localiza já em Freud o esboço desse quarto elemento pelo qual 

se sustenta os três registros: a noção de realidade psíquica. Ao mesmo tempo, ele indica que, 

até então, não havia encontrado uma maneira de figurar o que havia iniciado com a 

pluralização do Nome-do-Pai. O autor ainda diz que, desde o início com o Seminário Nomes-

do-Pai, já tinha algumas ideias da suplência que o campo toma (p. 32). Trata-se de uma 

suplência indispensável, na medida em que, pela topologia dos nós, Lacan encontrou, assim 

como Freud a partir da realidade psíquica, sua maneira de ilustrar que só se mantém a 

conjugação do Simbólico, do Imaginário e do Real, pelos Nomes-do-Pai. 

Fica claro que a condição para demonstrar que o Nome-do-Pai nada mais é do que esse 

nó (p. 46) sustentador seria conceber os três anéis do RSI como originalmente desatados, num 

estado de suficiente dissociação para que só o Nome-do-Pai faça nó borromeano (p. 32). 

Nessa dimensão, Lacan (1974-75) reduz o Nome-do-Pai à sua função radical que é a 

de dar nome às coisas (p. 46). Vemos, então, uma passagem que incide no Nome-do-Pai como 

significante da Lei para as versões do pai como o que nomeia, na década de 1970. A função de 

nomeação é aqui introduzida como um quarto elemento necessário para que haja nó. A 

nomeação está para o buraco do Simbólico assim como este, por sua vez, está para o Pai 

enquanto nomeador. Vejamos. 

Lacan (1974-75) afirma que a nomeação é a única coisa de que estejamos certos fazer 

buraco (p. 65). Ou seja, ao fazer buraco, a nomeação suporta o Simbólico daquilo porque ele é 

efetivamente feito, a saber, o Nome-do-Pai. É justamente no buraco do Simbólico que consiste 

a interdição de incesto como condição estrutural: É no buraco do simbólico que consiste este 

interdito. É preciso o simbólico para que apareça, individualizado no nó, essa coisa que eu, 

não chamo tanto de Complexo de Édipo, chamo isso de Nome do Pai. O que só quer dizer o 

Pai enquanto Nome, não quer dizer nada de início, não só o pai como nome, mas o pai como 

nomeador (p. 64). 

Isso significa que, ao falar em nomeação, não se pode deixar de falar em Nome-do-Pai 

como aquele significante que nomeia. Ou melhor, em Nomes-do-Pai que implica o Pai como 

nome(ador), fazendo nó que estrutura a realidade psíquica. A vinculação dos Nomes-do-Pai 

com a função de nomeação descortina uma distinção importante entre o pai como nome e o pai 

que nomeia: [...] o comentário sobre James Joyce invoca a distinção entre o pai como nome e 
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o pai como aquele que nomeia, este último suscetível de pluralização, segundo os artifícios de 

nomeação que cada um forja (Bastos, 2008, p. 355). 

Apesar dessa relação entre simbólico, nomeação e Nomes-do-Pai, Lacan já lança uma 

ideia oposta e anuncia que não obrigatoriamente está no buraco do Simbólico conjunta a 

nomeação. Não é só o Simbólico que tem o privilégio dos Nomes-do-Pai. Logo, sabemos que 

a nomeação que se faz do quarto elemento que ata em nó borromeano os três registros terá seu 

estatuto estendido no Seminário 23 com a formulação do sinthoma. 

Em uma passagem elucidativa, Lacan (1974-75) diz que ao se referenciar ao Nome-do-

Pai, isso quer dizer que pode haver aí, como no nó borromeano, um número indefinido (p. 64). 

Chamemos atenção para essa mudança sensível dos Nomes-do-Pai pluralizados ao número 

indefinido de Nomes-do-Pai. Da pluralidade à indefinição, há um campo semântico em jogo, 

que vai da multiplicidade a um extremo, se assim podemos dizer, que se traduz no ilimitado. 

Um número indefinido, por mais que inclua a ideia da pluralidade, do “mais de um”, escapa à 

determinação. Lacan, ao tensionar a experiência clínica com sua incursão por diversos saberes, 

chega ao ponto vivo (p. 64) dos Nomes-do-Pai. Este número indefinido, correspondente ao x 

de uma função matemática, não pode ser mais bem traduzido senão na radicalidade mesma do 

sujeito que faz dos Nomes-do-Pai seu nó estruturante. O campo de respostas do sujeito, como 

este fará de sua pai-versão sua orientação no gozar, não é só plural ou numeroso, como Lacan 

havia conjugado inicialmente, mas chega ao extremo de ser indefinido, ilimitado. Essa 

digressão não deixa de ter consequências para a clínica, e especificamente quando o ponto em 

questão são as coordenadas diagnósticas que garantem um diagnóstico diferencial. Em meio à 

indefinição dos Nomes-do-Pai com os quais o sujeito se arranja, haveria uma constante, um 

elemento invariável ou mesmo diferencial, que poderia se assentar como baliza orientadora 

para o diagnóstico? Há Nomes-do-Pai, na medida em que existem diversas maneiras de o nó 

falhar, assim como existem outras n maneiras de reparar essa falha (o que ficará mais claro no 

Seminário 23). Não é senão em relação ao quarto nó que discutiremos a articulação de um 

diagnóstico diferencial na clínica da psicose. 

Se no Seminário 3, cerne da primeira formalização da psicose, o Nome-do-Pai é o 

significante que cumpre a função de estrada principal orientadora para o sujeito (e o psicótico, 

na falta desta, se orientaria pelas placas à beira da estrada), a partir da década de 1970, os 

Nomes-do-Pai, pluralizados, indicam que podem ser inventadas uma multiplicidade de 



100 
 

“estradas principais” para o sujeito, dependendo da pai-versão que constrói. Para operar como 

o quarto elemento que sustenta toda a amarração, é preciso que o pai opere père-vertidamente 

orientado. O enlaçamento a partir do quarto nó desloca e fixa o gozo, sendo resultado da 

invenção do sujeito a partir da sua versão do pai. 

Vemos que o objetivo da passagem do nó de três ao nó de quatro seria alcançar uma 

estrutura mais estável. No enodamento com quatro rodelas, a nomeação é o quarto elemento, 

sendo também o que permitiria diferenciar os registros. Nessa dimensão, ao fim do Seminário 

RSI, Lacan cita três nominações ao nó borromeano que responderiam ao que convém dar 

substância ao Nome-do-Pai. Ele apresenta o sintoma como a nomeação do Simbólico, a 

nomeação do Imaginário como inibição e a nomeação do Real como angústia. Assim, o 

próprio da nomeação é nomear. 

A etapa seguinte com o Seminário 23 – O Sinthoma permitiu desenvolver os modos 

pelos quais podem enodar-se no sujeito psicótico as suplências do Nome-do-Pai. Este será 

nosso trabalho no terceiro capítulo, no qual dedicaremos a extrair os desdobramentos clínico-

diagnósticos da psicose a partir da pluralização do Nome-do-Pai.  

Neste capítulo, exploramos as referências teórico-conceituais sem as quais não seria 

possível pensar como se deu a passagem para a pluralização do Nome-do-Pai. A escolha para 

iniciá-lo com as elaborações do matema de S(Ⱥ) e a conceituação do objeto a como “bússola 

conceitual” para localizarmos como se deu a passagem para a pluralização do Nome-do-Pai 

não foi gratuita. A inconsistência do Outro levou Lacan à conceituação do objeto a, este, por 

sua vez, forneceu outra perspectiva na clínica da psicose. Portanto, podemos dizer que a 

introdução do objeto a e o matema S(Ⱥ) provocaram uma virada na teoria lacaniana sobre o 

Nome-do-Pai: 

 

Lacan subverte a função do Pai, como visto na metáfora paterna, apontando que ele 

será apenas mais uma das maneiras encontradas por um sujeito para se haver com 

uma falta que se inscreve para todos. Esse ensinamento aponta que os Nomes-do-Pai 

seriam múltiplas formas de o sujeito se haver com a ausência de significação no 

campo do Outro (S de A barrado), não havendo uma única normatização como 

resposta para todos (Guerra, Silva, Chaia, Elias, & Sarkis, 2006, p. 40). 

 

Podemos elencar alguns pontos principais que resumem e tornam mais legível o que 

trabalhamos como a pluralização do Nome-do-Pai no segundo capítulo. 
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1. A pluralização do Nome-do-Pai testemunha outras maneiras de se haver com uma 

falta no campo do Outro que não se restringe à psicose, mas que se inscreve para 

todos, assim, os Nomes-do-Pai indicam a pluralidade de saídas do sujeito para dar 

conta da ausência de significação no campo do Outro suscitada por sua falha 

estrutural: S(Ⱥ). 

2. Pela via da angústia, Lacan elaborou a função do objeto pequeno a, e cerne o gozo 

singular ao sujeito, que escapa à operação universalizante do pai. 

3. O Nome-do-Pai passa a ser uma função que pode ser suportada por vários 

elementos, como em uma função matemática: f(x). Daí, sua pluralidade.  

4. A partir da topologia nodal, os Nomes-do-Pai puderam ser inscritos como um nó 

essencial ao atamento do Real, Simbólico e Imaginário. A função de nomeação é 

introduzida como um quarto elemento necessário para que haja nó. Nota-se uma 

passagem que incide no Nome-do-Pai como significante da Lei para as versões do 

pai como o que nomeia.  

5. Se a pluralização, por um lado, implicou na destituição da singularidade e 

centralidade do significante Nome-do-Pai, por outro, permitiu que o pai (a pai-

versão) fosse escrito como um nó estruturante. 

Após esse mergulho teórico nos Nomes-do-Pai, articulando o campo conceitual que 

operou como condição de possibilidade para elucidar a pluralização, chegamos à superfície 

preparados para ingressar em sua decorrente discussão clínica no terceiro capítulo. Nosso 

próximo e último passo será retomar essa acepção: a pluralização do Nome-do-Pai é, antes de 

tudo, um movimento clínico.  

Para tal, abordaremos a discussão sobre os inclassificáveis e os quadros clínicos que 

ensejaram alguns impasses no diagnóstico diferencial. Acentuaremos que a dificuldade em 

estabelecer um diagnóstico diferencial da psicose decorre da impossibilidade de evidenciar 

com clareza os índices da foraclusão do Nome-do-Pai e, por causa disso, há a interrogação 

sobre as coordenadas diagnósticas que antes elevavam o Nome-do-Pai como elemento 

distintivo, fazendo, mais uma vez, uma retomada do tema de sua pluralização e suas 

consequências.  

Enfim, iremos propor uma articulação, no que tange à orientação do diagnóstico 

diferencial: se antes o Nome-do-Pai cumpria a função de baliza orientadora para o diagnóstico 
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diferencial e estrutural após a sua pluralização, o que realizaria essa função balizadora nas 

coordenadas diagnósticas? Sabendo que a pluralização do Nome-do-Pai insere uma outra 

perspectiva de abordagem da clínica, a chamada borromeana, portanto, como podemos pensar 

a topologia dos nós aplicada à discussão do diagnóstico diferencial com a clínica da psicose? 
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CAPÍTULO III – A PLURALIZAÇÃO DO NOME-DO-PAI E AS RESSONÂNCIAS 

NO CAMPO DAS PSICOSES 

 

3.1 Os Nomes-do-Pai na clínica da psicose: os inclassificáveis e os impasses diagnósticos 

 

A pluralização do Nome-do-Pai revela que já não se trata mais de um significante 

primordial a ser encontrado no Outro, passando do universal do Outro ao particular do sujeito. 

Os Nomes-do-Pai tentam sustentar que existem diversas formas de se responder à falta 

encontrada no Outro. Essas formulações incidem diretamente na clínica da psicose no sentido 

de deslocar o Nome-do-Pai do lugar de significante primordial para o de um princípio próprio 

a cada sujeito. Por isso, relativizar o Nome-do-Pai não é sem consequências para o diagnóstico 

da psicose.  

Mostramos, no início do nosso percurso, como o desenvolvimento do Nome-do-Pai 

sempre foi articulado com a dimensão clínica. Esse é o ponto principal de onde partimos com 

a pesquisa. Por essa via demonstramos como Lacan pensou o Nome-do-Pai como elemento 

diferencial que garantiria a distinção das estruturas, constituindo-se em uma baliza importante 

para as coordenadas diagnósticas e, especificamente, para o diagnóstico da psicose. Os índices 

que revelam a foraclusão do Nome-do-Pai fornecem a orientação diagnóstica.  

O deslocamento teórico-clínico do conceito do Nome-do-Pai precisa ser investigado, 

na medida que relaciona-se a problemática do diagnóstico diferencial e insere uma nova 

abordagem para a clínica, aquela da topologia dos nós e dos Nomes-do-Pai como 

possibilidades de amarração. O que ocupará o lugar de referência para o diagnóstico 

diferencial? A foraclusão do Nome-do-Pai, orientadora do diagnóstico da psicose, será 

revisada após a articulação da função paterna à sustentação nodal? 

A partir do momento em que a pluralização do Nome-do-Pai evidencia um 

deslocamento de seu lugar de exceção e abre a possibilidade de se pensar o pai como um nó 

estruturante, a clínica da psicose também estará às voltas com outras noções e conceitos que 

lhe servirão de suporte, como a noção de suplência, o conceito de sinthoma e a criação 

artística como via para a estabilização. Essa será a gama de conceitos que, juntamente com 

nossa questão, nos prestaremos a esclarecer neste capítulo.  
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O que vemos a partir do chamado último ensino de Lacan é um uso extensivo e amplo 

de conceitos anteriormente articulados no interior do campo das psicoses, como a tese da 

foraclusão generalizada e a universalidade do delírio. No entanto, uma leitura desatenta dessas 

referências associadas ao âmbito clínico acaba por introduzir, por exemplo, uma falsa 

percepção da proliferação de casos de psicose, parecendo que as neuroses desapareceram de 

cena. Não é à toa que Maleval (2007) adverte: se toda referência ao delírio ou à foraclusão 

está cegamente relacionada à psicose, a foraclusão generalizada torna-se a introdução, na 

orientação lacaniana, da tese kleiniana do núcleo psicótico inerente a todos: o que ela não é 

(p. 154).  

Já Tendlarz (2009) assinala que a noção de foraclusão permite distinguir, 

fundamentalmente, dois momentos em torno da clínica lacaniana: um primeiro tempo no qual 

a foraclusão é restrita à psicose, e um segundo tempo, quando há a foraclusão generalizada, ou 

seja, falta por estrutura um significante. Ao vazio de referência do Outro (Ⱥ), referente à 

dimensão da estrutura da linguagem, surge o delírio como uma montagem de linguagem, do 

efeito de aniquilamento da coisa própria à linguagem resulta a universalidade do “delírio” 

(Maleval, 2007, p. 154). Desse modo, quando estamos às voltas com a noção de foraclusão, 

convém distinguir o delírio comum do delírio psicótico, pois quando essa foraclusão recai 

sobre o significante do Nome-do-Pai estamos no campo específico da psicose. 

A questão do Nome-do-Pai e dos Nomes-do-Pai foi para Lacan, antes de tudo, uma 

questão clínica. Essa é uma acepção importantíssima. Miller (1992) retoma a passagem do 

texto Função e campo da linguagem em psicanálise, em que o nome-do-pai, ainda escrito com 

letras maiúsculas, é introduzido por Lacan para sublinhar que reconhecer o Nome-do-Pai; 

distinguir o pai simbólico, o pai imaginário e o pai real, implica em consequências na 

condução mesma da cura. Isso coloca o Nome-do-Pai como princípio do método clínico, além 

de destacar que, estudar a incidência do Nome-do-Pai nos casos clínicos, está implicado desde 

o começo por Lacan.  

Pois bem, seguindo essa direção, podemos nos perguntar: quais quadros clínicos e 

impasses diagnósticos que não se coadunavam com a teoria e clínica da psicose nos anos 1950 

– orientada pela centralidade do significante primordial – levaram à pluralização do Nome-do-

Pai? Se no segundo capítulo priorizamos trabalhar as articulações conceituais envolvidas na 

pluralização do Nome-do-Pai, como as formulações do matema S(Ⱥ) e a incompletude do 
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Outro, a formalização do objeto a e a introdução de uma topologia dos nós, no terceiro 

capítulo abordaremos as consequências clínicas desse movimento no que tange à questão do 

diagnóstico diferencial com a psicose. 

Os inclassificáveis na clínica psicanalítica remontam a esse momento de impasse 

diagnóstico que mobilizou uma reflexão teórica posterior: a noção de psicose ordinária e as 

novas formas de desencadeamento são tributárias da discussão no Campo Freudiano sobre 

casos clínicos recalcitrantes à teoria clássica da psicose e, consequentemente, a um diagnóstico 

estrutural diferencial. Além do mais, podemos observar momentos na clínica em que os 

impasses diagnósticos suscitaram um debate em relação à relevância da distinção estrutural, 

como a categoria borderline da década de setenta (Hegenberg, 2000) e hoje com a hipótese 

das neuroses mistas (Indart, 2009) e as próprias psicoses ordinárias (Miller, 2012). 

Os casos tomados como inclassificáveis fazem parte de um grupo de formas clínicas 

que, em princípio, são entendidos como desafiantes ao estabelecimento de uma determinada 

estrutura clínica. Trata-se de casos em que a sintomatologia sutil impõe questionamentos ao 

diagnóstico diferencial. Esses exemplos ficam mais evidentes quando relacionados à 

fenomenologia da psicose que, muitas vezes, não apresentam os sintomas clássicos 

formulados por Lacan em seu Seminário sobre As psicoses – delírios, alucinações e 

transtornos da linguagem. O desencadeamento, sinal que atestaria a certeza de um diagnóstico 

da psicose, apresenta-se não mais de forma ruidosa, como em Schreber. As estabilizações 

também se inserem em um caráter mais silencioso. Maleval (2014) fala da discrição das 

manifestações da psicose e seus modos específicos de estabilizações que não reportam a um 

desencadeamento que trazem a fenomenologia típica da psicose.  

Portanto, para destacarmos a problemática dos impasses diagnósticos na clínica, 

recorreremos às discussões provenientes de um ciclo de conversações realizado pelas sessões 

clínicas de língua francesa do Campo Freudiano no fim da década de 1990: O Conciliábulo de 

Angers, a Conversação de Arcachon e a Convenção de Antibes. 

Cabe fazermos um breve aparato desses três encontros orientados por Miller, entre 

1996 e 1998, a fim de localizarmos os efeitos dos casos clínicos que colocavam à prova as 

formulações teórico-clínicas da psicose até então, sobretudo em relação à distinção estrutural, 

trazendo, assim, impasses ao diagnóstico. Essa é a articulação que iremos fazer do movimento 
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de pluralização do Nome-do-Pai com a dimensão clínica para, posteriormente, avançarmos na 

discussão das coordenadas diagnóstica diferenciais. 

O Conciliábulo de Angers, realizado em 1996, foi o precursor dessas conversações e 

teve como tema os Efeitos de surpresa na clínica das psicoses. Esse encontro trouxe a 

discussão de casos clínicos que apresentavam o elemento surpresa, não só para os sujeitos em 

questão, mas principalmente para os próprios analistas. O que surpreenderia o psicanalista e o 

obrigaria a repensar suas categorias, suas construções e sua semiologia? A surpresa seria um 

fenômeno da jurisdição da experiência da psicose? Tanto Freud quanto Lacan entendiam por 

“surpresa” um efeito próprio ao sujeito do inconsciente. No entanto, enquanto na neurose o 

fator surpresa estaria relacionado ao encontro do sujeito com o retorno do recalcado, na 

psicose, o retorno no real daquilo que foi foracluído no simbólico se manifesta sob a forma da 

perplexidade, antes mesmo da surpresa (Miller et al., 1997/2005). A psicose seria 

fundamentalmente um fenômeno descontínuo, que vai da irrupção da perplexidade à certeza 

delirante. 

Segue nas discussões que o efeito surpresa também se estende em relação à própria 

decisão diagnóstica. São apresentados casos clínicos em que os índices para o estabelecimento 

de um diagnóstico diferencial provocam certa incerteza em relação a qual estrutura subjetiva 

eles estariam referidos.  

Um exemplo é o caso “El amor de las voces”, relatado por Mireille Dargelas (Miller et 

al, 1997/2005),  no qual toda sua construção sintomática do sujeito se edifica a partir do objeto 

voz e o objeto oral após a morte de seu tio que, devido à enfermidade, teve sua voz alterada. A 

conversação clínica engendrada posteriormente coloca em relevo a dúvida diagnóstica: 

Dargelas mostra que esta jovem faz pensar em uma histeria. Se nega a ser objeto oral de um 

homem. Mas sua lógica é distinta. Sua estratégia a protege do gozo do Outro – aterrorizante 

– da psicose (p. 39). No entanto, Rachel Fajersztain comenta que se trata de uma histeria, já 

que a jovem se identifica com o tio, vomita como ele, está asqueada pelo gozo sexual, pelo 

falo (p. 50).  

Também foram discutidos novos elementos que serviriam de pontos de estabilização 

na psicose tidos como atípicos até então. No caso “Una mujer armada”, apresentado por 

Victoria Horne-Reinoso (Miller et al, 1997/2005), as discussões giraram em torno da surpresa 

no modo encontrado pelo sujeito para apoiar-se durante anos na identificação com o 
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significante militar, que vem do lado do pai. Como bem expõe Marc Strauss em seu 

comentário sobre esse caso: estamos acostumados a falar, a partir de Lacan, da suplência ou 

de certa estabilidade obtida pela identificação imaginária como desejo da mãe. Aqui, ao 

contrário, há estabilidade por identificação com um significante paterno. É uma sorte de 

quiasmo em relação ao esquema habitual (p. 106). 

Outro ponto relevante ao diagnóstico, como comentado por Maleval (Miller et al, 

1997/2005), seria a importância de se precisar a natureza do delírio para a construção de um 

diagnóstico estrutural e diferencial: trata-se de uma tentativa de remediar a falta do Nome-do-

Pai ou de uma vacilação neurótica do fantasma? Uma vez que não existe nenhum tema 

delirante em si, qualquer ideia poderia alimentar um delírio ou um fantasma. Nesse sentido, a 

foraclusão generalizada traz uma necessidade maior para o rigor diagnóstico nos tempos 

atuais.  

Uma das consequências dessa discussão leva a considerar as noções de continuidade e 

descontinuidade para produzir uma formalização da clínica. Vê-se que na época desse 

primeiro encontro predominava a abordagem da psicose pela clínica estruturalista dos anos 

1950: Dois momentos na clínica: um momento nominalista, em que recebemos o paciente em 

sua singularidade, sem compará-lo com nada, como o inclassificável por excelência; e um 

segundo momento estruturalista, em que nos referimos a tipos de sintomas e a existência da 

estrutura (p. 11).  

Não obstante, essa jornada de trabalho em Angers colocou em destaque a pluralidade 

de invenções (p. 183) no campo das psicoses, relacionado também a que estatuto dar ao objeto 

no tratamento da psicose (p. 183). Em decorrência dos efeitos de surpresa na clínica que 

convocavam a um reexame de suas formulações, surgiram outras interrogações: como formar 

uma série com esses “tesouros da clínica”? Qual seria o dispositivo adequado para extrair 

consequências deste saber? (p. 197).  

Partindo dessa proposta, foi realizado em 1997 a Conversação de Arcachon, tendo 

como temática os Casos raros: os inclassificáveis da clínica. As discussões giravam em torno 

das noções de continuidade e descontinuidade das estruturas clínicas lacanianamente 

formalizadas, ou seja, de casos que resistiam às classificações estruturais. Como assinala Díaz 

(2008):  
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Nos dois primeiros encontros, o Conciliábulo de Angers e a Conversação de 

Arcachon, uma parte importante da comunidade psicanalítica se reúne em torno do 

que em um primeiro momento se chamará "casos raros". Nesta rubrica, se incluíram 

aqueles casos que, apesar de apresentarem-se aparentemente com a envoltura geral 

da neurose e sem apresentar a sintomatologia clássica da psicose (ao menos a nível 

de sintomas positivos), têm algo que não acaba por convencer. Algo ressoa diferente, 

uma peça fundamental não se encaixa e, então, surgem questionamentos aos analistas 

(p. 2). 

 

Os psicanalistas Hervé Castanet e Dominique Locatelli (Miller et al, 1997/2005), por 

exemplo, apresentam casos que têm em comum a incerteza diagnóstica perante a dificuldade 

de ler a fenomenologia em questão de acordo com a distinção estrutural. “Un sujeto en la 

nebulosa”, caso apresentado por Castanet, destaca as dificuldades para falar, vacilações e 

silêncios de uma jovem. Tratava-se, com maior precisão, de “brancos” subjetivos; o sujeito 

falava e um “branco” – um lugar vazio, sem palavras e imagens – surgia. Como relatado por 

Castanet, a razão estrutural de sua posição permaneceu obscura por um certo tempo, até se 

estabelecer o diagnóstico de psicose. Esse sujeito não apresentava nenhum fenômeno 

elementar, seu sintoma apenas girava em torno desses “brancos” que diziam de uma ausência 

de uma diferença simbolizada entre homem e mulher.  

Em “Inclasificable o singularidad”, Locatelli propõe expor um caso “inclassificável”, 

no qual a organização estrutural do sujeito não pôde ser rigorosamente definida. O único 

índice clínico confiável de que dispunha a psicanalista era o discurso dominado pelo 

significante angústia; pedra angular de sua identidade e lugar no qual se inventaria cada campo 

de sua biografia. A problemática diagnóstica girava em torno da oscilação de elementos 

sintomáticos, que ora pareciam pertencer à neurose – fobia, descompensação ansiosa –, ora 

relativos a uma organização estrutural psicótica, como a despersonalização, elementos 

dissociativos, queixas hipocondríacas; sempre dominados pela angústia. O polimorfismo 

oscilatório da sintomalogia (Miller et al, 1997/2005, p. 225) destacava a emergência da 

singularidade que, por sua vez, insistiria sobre o principio ético do diagnóstico. 

As discussões na Conversação de Arcachon investigavam não só a problemática 

diagnóstica da psicose, como também os arranjos inovadores de suplência nas psicoses. Carine 

Decool (Miller et al, 1997/2005), no caso que chamou de suplência pelo riso, apresenta uma 

saída encontrada pelo sujeito que lhe forneceu um lugar no laço social. Sendo a filha preferida 

de seu pai, que lhe dizia ter um talento para fazer rir, a jovem extrai desse laço libidinal um 

ponto de apoio identificatório que lhe assegurou durante anos.  
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O marco da Conversação de Arcachon destacou certas transformações observadas na 

clínica que ensejam a necessidade de reformular questões em torno do diagnóstico e da 

distinção estrutural. No cerne do debate, está o questionamento à formalização clínica da 

psicose proveniente do diálogo com o estruturalismo, a chamada clínica estruturalista. Ou seja, 

de um lado havia os impasses diagnósticos que revelavam particularidades de arranjos 

sintomáticos do sujeito e, de outro, uma interrogação crescente em relação ao alcance das 

formulações estruturalistas da clínica da psicose. A discussão que se segue à apresentação dos 

casos clínicos tem o intento de conjugar os questionamentos incitados pelos impasses 

diagnósticos sobre o que as formulações teóricas permitiriam elucidar.  

Já a Convenção de Antibes, ocorrida em setembro de 1998, encerra o ternário que se 

iniciou com o Conciliábulo de Angers e seguido pela Conversação de Arcachon. São três 

momentos de uma mesma investigação sobre o campo das psicoses. Esse último momento 

caracterizou-se por um “momento de concluir”: o passo seguinte seria a formalização teórica 

do intercâmbio de opiniões acerca das novas apresentações das psicoses e os efeitos para o 

diagnóstico.  

Por isso, buscou-se formular apontamentos a respeito de três índices clínicos 

importantes para precisar o diagnóstico diferencial da psicose: os neodesencadeamentos 

(formas de desenlaces do Outro que se difeririam do desencadeamento clássico), as 

neoconversões (fenômenos de corpo não interpretáveis da maneira clássica; modos de 

enodamentos psicóticos apoiados em fenômenos localizados no corpo) e a neotransferência (a 

manejo da transferência diante dessas novas apresentações da psicose). No fim, Miller et al 

(1999/2005) lança mão de um novo termo destinado a sustentar o que vinha sendo formulado 

(e reorientado) na clínica da psicose após a longa prática de conversação: o termo psicose 

ordinária. 

 

Eis aqui como imaginava nosso caminho retroativamente. Passamos da surpresa à 

raridade, e da raridade ao frequente. Me perguntava como se chamaria o livro 

resultante desta jornada. Seria as neopsicoses? [...] Não me agrada em nada o termo 

neopsicoses. Finalmente, falamos da psicose ordinária (p. 201). 

 

O advento do termo psicose ordinária não foi sem consequências. Muito se questionou 

a respeito de uma nova classificação no campo das psicoses ou mesmo se o diagnóstico de 

neurose seria afetado por essa nova concepção. Podemos ver também que a psicose ordinária 
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muitas vezes é abordada como uma categoria diagnóstica. Os psicanalistas que adotam essa 

perspectiva corroboram suas posições a partir da apresentação de casos clínicos que se 

aproximariam de um diagnóstico de psicose ordinária (autores como Laender, 2009; Campos, 

Gonçalves & Amaral, 2008); além de promoverem a releitura de casos clínicos conhecidos na 

história da psicanálise à luz dessa nova apresentação da psicose (conferir Camargo & Santos, 

2012, e seu estudo intitulado “Homem dos lobos e a atualidade da incerteza diagnóstica”). 

Desde seu advento, a psicose ordinária não conferiu uma opinião unívoca a seu 

respeito. Álvarez (2013), por exemplo, busca na história da psicopatologia um recurso 

diferenciado para fazer um trabalho de articulação da questão paradigmática atribuída à 

psicose ordinária e o campo de discussões resultante de seu advento, uma vez que, para o 

autor, mediante o conhecimento da história e da tradição, é possível uma compreensão 

epistemologicamente pertinente das idéias e teorias psicopatológicas atuais (Álvarez et al., 

2004).  

Na análise de Álvarez (2013), os casos ditos “inclassificáveis”, que apresentam pontos 

de recalcitrância no estabelecimento do diagnóstico e denunciam algum limite da teoria, são 

tributários de uma abordagem estrutural ou descontínua do pathos subjetivo. A psicopatologia 

descontinua, seja psicanalítica ou psiquiátrica, se encontraria, deliberadamente, com a questão 

dos semialienados, dos médios-loucos, ou seja, dos casos-limite. 

Ainda segundo o autor, ao adotarmos uma abordagem estrutural do sofrimento 

psíquico, seja por meio de estruturas clínicas bem definidas ou entidades nosológicas, como 

em Kraepelin, em algum momento na clínica, nos aproximaríamos das fronteiras entre essas 

estruturas ou entidades. Em uma abordagem continuísta, pelo contrário, psicose e neurose se 

“interpenetram”, não havendo, assim, casos raros, “inclassificáveis”, mas um continuum ou 

espectro da patologia. De acordo com Álvarez (2013), podemos ler a história da clínica a 

partir do movimento entre estes dois polos, contínuo e descontínuo, uno e múltiplo na 

abordagem do sofrimento psíquico. 

Diante de casos que desafiam a lógica de distinção das estruturas, ao clínico é imposta 

a obrigação de se especificar o que há aí nessa zona de transição entre uma estrutura e outra. 

Desse modo, surgiriam dois caminhos opostos para a solução do “inclassificável”: sustentar 

que existem estruturas intermediárias ou alargar algumas das fronteiras, campos ou estruturas 

para incluir o “inclassificável” nesse território. Para Álvarez (2013), a psicose ordinária seria 
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então decorrente dessa segunda opção: alargar o campo das psicoses diante do real da teoria 

que se impunha na zona de penumbra situada entre neurose e psicose. Daí o campo de 

problemas circunscrito pelo termo psicose ordinária.  

Como discutido pelos psicanalistas na época das Conversações, na clínica borromeana, 

proveniente dos últimos ensinamentos de Lacan, a psicose ordinária “teria seu lugar”, não 

mais sob a rubrica de casos fronteiriços ou limítrofes, mas ordinários, frequentes: nos demos 

conta de que o que havíamos designado como casos raros em relação com nossa norma de 

referência, com nosso metro-padrão, digamos, “De uma questão preliminar...”, revelavam-se 

na prática cotidiana, muito bem aliás, como casos frequentes (Miller et al, 1999/2005, p. 

200). 

Muito se discutiu sobre a noção de desencadeamento nesses três tempos de 

conversação. Acreditamos que essa noção tenha sido o elemento cuja consideração impôs uma 

reorientação na maneira de pensar a clínica da psicose até então e, sobretudo, o seu 

diagnóstico. Como consequência, a categoria dos fenômenos elementares, peça-chave para o 

diagnóstico da psicose, também não escapou a uma reavaliação. Acompanhemos tal discussão. 

 

3.1.1 Fenômenos não tão elementares? Discussões sobre P0 e Φ0 e os neodesencadeamentos 

 

O desencadeamento estaria referido a um encontro que desmascararia os efeitos da 

foraclusão do Nome-do-Pai e, consequentemente, a ausência de significação fálica. De forma 

incontestável, a presença do desencadeamento atestaria, sem dúvidas, o diagnóstico de 

psicose. Lacan nos assegura dessa afirmação no Seminário 3 (1955) e no De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível de psicose (1958).  

A primeira formalização da psicose em Lacan fornece de formulação principal a 

foraclusão do Nome-do-Pai (P0) e a ausência de significação fálica (Φ0) como a estrutura 

específica que constitui a psicose. Como trabalhado no primeiro capítulo desta dissertação, os 

fenômenos de P0 e Φ0, referidos ao simbólico e ao imaginário, respectivamente, são bem 

expostos no Esquema I em De uma questão preliminar a todo tratamento possível de psicose. 

Designados como fenômenos relacionados à P0, estão as alucinações e os transtorno de 

linguagem. Esses últimos estão descritos no Seminário 3 e vão desde o eco de pensamento até 

a língua fundamental (Miller et al., 1999/2005, p. 65), passando pelas diversas formas de 
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automatismo mental. Estão incluídos também os transtornos da palavra e da enunciação, as 

alucinações verbais e os fenômenos de pensamento imposto. Já em relação à Φ0, estão os 

fenômenos ligados à sexualidade e ao corpo. Uma vez que a significação fálica permitiria ao 

sujeito se localizar como homem ou como mulher na questão da sexuação, logo, sua ausência 

na psicose retorna como ideias delirantes ligadas à sexualidade e ao corpo, como nas 

automutilações. Como o falo é o significante da vida e da atividade do gozo, a perda 

enigmática do sentimento de vida e a mortificação do gozo resultam também de Φ0 (Miller et 

al., 1999/2005). 

Mas, e quando não há um desencadeamento aparente? Como fica a certeza do 

diagnóstico da psicose? Os neodesencadeamentos, como foram nomeados na Convenção de 

Antibes, permitem interrogar a existência de desencadeamentos cujo momento fecundo não 

parece depender do encontro com Um-pai. No entanto, a estrutura do desencadeamento tem 

diversas manifestações clínicas. Durante a Convenção de Antibes, os expositores Geneviève 

Morel e Herbert Wachsberger (Miller et al., 1999/2005) relataram casos em que ora não há 

índices confiáveis de fenômenos que remetem à P0, ora à Φ0 e, por isso, obscurecem a tomada 

diagnóstica inicial.  

Tomando como exemplo a psicose de Schereber, cujo paradigma orienta a primeira 

formalização lacaniana das psicoses, pode ser deduzido um esquema de desencadeamento: 1º) 

chamado ao significante foracluído do Nome-do-Pai; 2º) formação de P0; e 3º) formação de 

Φ0. No entanto, os neodesencadeamentos convocariam a outras sequências temporais do 

desencadeamento da psicose, ou até mesmo a possibilidade de inexistência do encontro com 

Um-pai, ou, simplesmente, alguns desses elementos, aparentemente, não estão presentes ou 

não podem ser localizados na história do sujeito por terem se dado de forma discreta e não 

disruptiva.  

Essa polarização entre P0 e Φ0 instiga alguns questionamentos. Por isso, apresentamos 

apenas o panorama de discussão sobre o tema, pois o aprofundamento da questão excede o 

objetivo desta pesquisa. 

Se a foraclusão do Nome-do-Pai tem um efeito no imaginário, resultando em Φ0, 

podemos pensar que Φ0 é um efeito tributário de P0? O transtorno no imaginário é decorrente 

de um transtorno no simbólico? Nesse sentido, Tendlarz (2009) indica duas hipóteses para 

tentar elucidar a relação entre P0 e Φ0. A primeira seria a postulação de Φ0 – fenômenos 
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decorrentes da ausência de significação fálica no imaginário – como um efeito produzido pela 

foraclusão do Nome-do-Pai. A segunda hipótese acentuaria uma independência entre eles: Φ0 

seria efeito da elisão do falo e, assim, pode-se encontrar esse buraco em forma independente 

de P0, ou seja, ambos coexistindo. 

Diante da ausência de transtornos de linguagem, o que remeteria diretamente à 

foraclusão do Nome-do-Pai, determinar o diagnóstico de psicose poderia, a princípio, 

encontrar dificuldades. Isso porque, na prática clínica, os fenômenos ligados a Φ0 são mais 

difíceis de precisar a qual estrutura se referem (Miller et al., 1999/2005). Nesses casos, o 

diagnóstico, cuja condição é o estudo do conjunto do quadro clínico a partir da articulação 

detalhada de seus elementos (p. 66), torna-se uma etapa sensível ao progresso do tratamento. 

Nesse sentido, o que orientaria a prática clínica poderia consistir em localizar isso que 

em determinado momento para um sujeito faz “desligamento” em relação ao Outro. Essa 

localização aclara, retroativamente, o elemento que fazia o “ligamento” para esse sujeito, e 

permite dirigir o tratamento no sentido de um eventual “religamento” (Miller et 

al.,1999/2005, p. 18). Diante de casos que demonstram que não houve aparentemente um 

desencadeamento ou este se deu de forma bem discreta, a própria noção de desencadeamento 

passa por uma revisão. Seria mais prudente pensar em “desligamentos do Outro”, momentos 

específicos da vida do sujeito que remetem ao desprendimento do elemento que antes 

constituía seu ponto de sustentação. 

Essas discussões introduzem uma nova maneira de entendermos o desencadeamento 

nas psicoses. Para Maleval (2002), o desencadeamento na psicose estaria cada vez mais 

referido a uma questão da não localização do gozo do que um efeito de uma falha estrutural. A 

noção de desencadeamento ainda receberá outras atribuições sob a perspectiva da psicose 

referida à topologia nodal, como veremos no fim desse capítulo. 

Ainda dentro da discussão sobre como o sujeito psicótico constrói sua ligação com o 

Outro por meio de algum “broche”, também se insere a conversação clínica orientada por 

Miller (2011), que tratou de examinar as distintas figurações do Outro, tomando como 

paradigma a paranoia e a relação com o Outro que encarna algum mal radical. Nesta, discutiu-

se como o Outro malvado poderia constituir-se como uma orientação na fundamentação 

clínica para o diagnóstico diferencial mais agudo.  
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É patente a relação com o corpo na psicose apresentados pelos sujeitos nos casos 

discutidos nessas conversações. Em referência à cadeia borromeana, a consistência do registro 

do imaginário é que faz com que creiamos ter um corpo, permitindo que todos os registros 

façam nó para que o corpo subsista. Chama atenção, porém, a invenção da amarração corporal 

na psicose, essa particular localização do gozo no corpo acaba por fazer uma função de 

amarração para o sujeito, permitindo que este não se perca na deriva de um gozo sem molde. É 

notória a quantidade de sujeitos que organizam um delírio discreto que envolve os 

acontecimentos do corpo e que é justamente isso que os permitem fixar e enodar os três 

registros, como aponta Díaz (2008).  

No campo das psicoses, é especialmente contundente a relação com o corpo na 

esquizofrenia. Miller (2003b), ao falar das invenções psicóticas, refere-se à esquizofrenia 

como a propriedade de tornar enigmático o ser no corpo, já que os discursos estabelecidos que 

dizem o que fazer com o corpo não opera para o esquizofrênico. O autor exemplifica o caso de 

um esquizofrênico que utiliza constantemente anéis e lenços na cabeça como recurso para se 

ligar ao corpo, sentindo como se este não lhe pertencesse. Trata-se de invenções ao sentimento 

de estar fora de seu corpo. O problemático na paranoia, por sua vez, não incide tanto na 

relação com o corpo ou com os órgãos, mas no laço social. A invenção na paranoia se dá no 

registro da relação com o Outro. Já a melancolia descreve-se como uma impossibilidade de 

invenção e o que toma corpo seria sua identificação ao objeto perdido. 

Ademais, para todo ser falante, o corpo e a função de seus órgãos é um campo 

problemático. O falasser confronta-se com uma antinomia entre órgão e função desde a 

descoberta dos órgãos sexuais: o menino, por exemplo, descobre que além da função micção, 

há também uma função-prazer no pênis. Logo, essa função é rechaçada pelos discursos sociais 

e cria-se a tal disjunção entre órgão e função. O que temos é a ex-sistência do órgão-

linguagem no corpo que condiciona o sujeito a encontrar uma função para ele. Ou ele a 

recebe, ou a inventa (p. 12). Como veremos adiante, Lacan ocupou-se em mostrar que 

podemos encontrar uma verdadeira invenção sinthomática em James Joyce que forneceu um 

outro sentido (ou sem sentido) ao órgão-linguagem.   

A própria definição de falasser convoca a relação com o corpo, relação essa sendo 

mediada pela crença: o falasser adora seu corpo, porque crê que o tem. Na realidade, ele não 

o tem, mas seu corpo é sua única consistência, consistência mental, é claro, pois seu corpo sai 
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fora todo instante (Lacan, 1975-76/2007, p. 64). A noção de falasser opera uma torção na 

noção de sujeito como efeito da articulação significante ao incluir a substância gozante e na 

noção de sujeito com o corpo. Desse modo, saber pontuar diferencialmente os acontecimentos 

no corpo – se determinado sintoma corporal cumpre a função de nomear o sujeito ou cifrar 

uma mensagem do inconsciente – permite a construção de um diagnóstico diferencial.  

O que podemos extrair dessa investigação da psicose em relação à distinção estrutural 

e os limites da teoria? O que poderia fornecer um ponto de elucidação para essa variação 

sintomática e a fenomenologia discreta da psicose que obscurece a distinção estrutural, 

orientadora do diagnóstico diferencial? Deffieux (Miller et al., 1997/2005) ao apresentar “Um 

caso no tan raro”, assinala que 

 

Esses sujeitos muitas vezes vêm com uma queixa, um sofrimento que dirigem ao 

analista para que os aliviem. Durante muito tempo seu discurso pode passar por um 

discurso neurótico, seu engate com o Outro é suficiente para permitir identificações 

com modelos sociais que dependem do funcionamento edípico. Mas, como isso não é 

suficiente para justificar uma neurose, é necessário considerar os ínfimos detalhes 

clínicos que talvez chamem a atenção do lado das psicoses (p. 202, tradução nossa) 

 

Pelo que se pode concluir da exposição dos casos até então, são esses ínfimos detalhes 

clínicos que às vezes definem o diagnóstico que, em um primeiro momento, esteve cercado 

pela incerteza. E, por isso, convocam a uma clínica do detalhe, da minudência. Essas questões 

provenientes da clínica, ao trazerem à luz as particularidades do gozo próprio a cada um, 

confirmam o caráter atual em torno da discussão do diagnóstico da psicose, que tem como 

perspectiva a pluralização do Nome-do-Pai.  

Se uma leitura subsequente do marco de trabalho realizado pelo Campo Freudiano – o 

Conciliábulo de Angers, a Conversação de Arcachon e a Convenção de Antibes – acaba por 

colocar neurose e psicose em um espectro de aproximação, caímos, inevitavelmente, em um 

terreno problemático: qual seria o divisor estrutural na perspectiva continuísta? Ou melhor, 

haveria algum elemento distintivo a partir da clínica da topologia dos nós? Tentaremos 

responder a essa interrogação no próximo tópico, pensando o diagnóstico diferencial com a 

psicose. 

A pluralização do Nome-do-Pai é um movimento clínico que mobiliza. Não é à toa que 

as conversações clínicas são uma modalidade frequente e atual que promovem um saber-fazer 
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com os problemas clínicos contemporâneos tributários, se assim podemos dizer, de uma 

perspectiva de pluralização do Nome-do-Pai. 

A discussão sobre os impasses diagnósticos enseja a validade da introdução de uma 

clínica borromeana. Como mostramos no segundo capítulo, no Seminário 22 – RSI, Lacan 

chega à formalização da pluralização do Nome-do-Pai pela via da topologia dos nós. 

Entretanto, será no Seminário 23 – O Sinthoma que a topologia será inserida em uma 

discussão eminentemente clínica. Não obstante, os Nomes-do-Pai encontraram-se com a 

formulação de um novo conceito que não lhe será inócuo: o sinthoma, que equiparado ao 

Nome-do-Pai, evidencia a possibilidade de uma amarração sistemática que o dispense. Nesse 

sentido, faz-se necessário trabalharmos o Seminário 23 para prosseguirmos com nossa 

questão.  

 

3.2 “Podemos prescindir do Nome-do-Pai com a condição de nos servirmos dele” e a 

formulação do sinthoma 

 

Se ao fim do Seminário 22 o quarto nó é posto em cena com a função de enodamento 

do RSI, no Seminário 23, esse quarto nó é enunciado como sinthoma. A grafia com th remonta 

à antiga maneira, na língua francesa, de se escrever a palavra sintoma. Por meio da retomada 

dessa antiga grafia, Lacan introduz uma nova chave de leitura para o campo psicanalítico: a 

aproximação da topologia nodal com a clínica. Sua incursão pela matemática e o estudo da 

topologia lhe permitiram chegar a um ponto extremamente “lacaniano”, a saber, a escrita dos 

nós que estrutura o falasser. 

Na série das três figuras abaixo, é possível ver a direção que coloca a necessidade de 

um quarto anel que sustenta, borromeanamente, os registros. 

 

 

 

Figura 15. Nó borromeano  
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Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 21). 

 

 

Figura 16. Real, Simbólico e Imaginário separados 

Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 21). 
 

 

Figura 17. RSI enlaçados pelo quarto termo, o sinthoma 

Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 21). 

 

Na Figura 15, temos o Real, o Simbólico e o Imaginário enlaçados de modo 

borromeano, que implica que a secção de qualquer um dos anéis libera todos os outros. No 

Seminário 22, Lacan dispõe os três registros de forma disjunta, originalmente separados entre 

si (Figura 16). Diante dessa nova configuração, o que poderia enodá-los de forma 

borromeana? Um quarto anel surge, então, cumprindo essa função (Figura 17). Esse quarto 

termo é o sinthoma, completa Lacan no Seminário 23. 

As obras literárias do escritor inglês James Joyce forneceram o esteio para que Lacan 

(1975-76/2007) elucidasse o quarto termo como sinthoma, o que não será feito sem antes 

imputar várias interrogações, por exemplo, como uma arte pode pretender de maneira 

divinatória substancializar o sinthoma em sua consistência, mas também em sua ex-sistência e 

em seu furo? (p. 38); esse quarto termo [...] como alguém pôde visar por sua arte a 

restabelecê-lo como tal? (p. 39); ou até mesmo, Joyce era louco? (p. 75). A escrita de Joyce 

interessa a Lacan no sentido em que ela deu à língua, no caso a inglesa, um uso bem distante 

do comum. Isso faz parte de seu savoir-faire: É a arte, o artifício, o que dá à arte da qual se é 

capaz um valor notável, porque não há Outro do Outro para operar o Juízo Final (p. 59). 
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Esse saber-fazer é o próprio sinthoma, capaz de operar como via de sustentação para o 

falasser. Por isso, só se é responsável na medida de seu savoir-faire. 

Nesse Seminário é elucidada a escrita dos nós que estrutura o falasser na psicose. A 

inoperância da metáfora paterna e a foraclusão do Nome-do-Pai ganham novos contornos 

teóricos quando Lacan (1975-76/2007) se pergunta a partir de quando se é louco? (p. 75) e 

demonstra, a partir daí, uma série de discussões que podem contemplar as psicoses fora do 

desencadeamento. Não é gratuito que o Seminário 23 é tido como um marco de orientação na 

clínica, pois as psicoses não-desencadeadas recolocam a questão da direção diagnóstica da 

psicose, o que, como vimos, foi muito bem definida com o conceito de Nome-do-Pai 

cumprindo o lugar de elemento diferencial das estruturas, nos anos 1950. 

Lacan pôde mapear distintos fenômenos na história do escritor que descortinavam um 

tipo particular de enodamento dos três registros que serviram de índices ou coordenadas 

diagnósticas para a discussão da estrutura clínica em jogo. Por diversas vezes, o psicanalista se 

dirige ao matemático Jacques Aubert, a quem ele se refere como um joyceano, e lhe pergunta 

se haveria ou não sinais inequívocos de traços psicóticos em Joyce: por exemplo, na obra 

Stephen, o Herói, na qual haveria vestígios de que Joyce seria um redentor. 

Da obra de Joyce, são extraídos alguns índices clínicos que revelam alguns modos de 

compensação da demissão paterna (p. 86), acentuando que haveria, de fato, o mecanismo da 

Verwerfung em jogo. Esses fenômenos diziam respeito a uma perturbação da linguagem e sua 

relação com o corpo. 

Certa perturbação da linguagem é evidente na escrita joyceana, caracterizada pela 

fragmentação de palavras e estruturas sintáticas. Chama a atenção de Lacan o fenômeno da 

fala imposta, manifestada por Joyce em sua obra como as epifanias – um momento fecundo 

em que se produz a emergência de algo que aparece de forma automática e se impõe, e que, na 

maioria das vezes, não tem relação com a situação que o precede (Tendlarz, 2009). Trata-se de 

significantes puros isolados de qualquer trabalho de significação. O destino que Joyce dá a 

essa fala imposta – a escrita – é o que a caracteriza pela decomposição do texto e o 

esvaziamento de sentido. 

No entanto, a relação com o corpo próprio seria o sinal de maior evidência. Em Retrato 

do artista quando jovem, Joyce comenta o episódio em que seu personagem autobiográfico 

levou uma surra de alguns colegas e se interroga por que não guardou rancor ou raiva depois 
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do ocorrido. Suas elucubrações a respeito desse episódio destacam uma relação outra com seu 

corpo. Joyce tem o sentimento de que seu corpo se solta como uma casca, testemunhando um 

sentimento de indiferença com o corpo próprio. Esse episódio revela um deixar cair o corpo 

próprio, no qual se infere uma falha da inscrição do corpo como imagem. 

A ideia de si como corpo convoca a necessidade de escrever um ego, o ego dito 

narcísico, aquele que suporta o corpo como imagem. Estamos, portanto, no registro do 

Imaginário. Ora, o que Joyce releva com o deixar cair o corpo próprio seria justamente uma 

função particular que o ego tem para ele, distinta da via narcísica. Esse desprendimento do 

corpo apontaria para um deslizamento do imaginário que não está enlaçado borromeanamente, 

deixando entrever um erro no nó. O ego, então, comparece como o sinthoma que vem corrigir 

esse erro exatamente no ponto em que é produzido. Para Joyce, o ego tem uma função 

reparadora e está relacionado à escrita. 

 

Eis exatamente o que se passa, e onde encarno o ego como corrigindo a relação 

faltante, ou seja, o que, no caso de Joyce, não enoda borromeanamente o imaginário 

ao que faz cadeia com o real e o inconsciente. Por esse artifício de escrita, recompõe-

se, por assim dizer, o nó borromeano (Lacan, 1975-76/2007, p. 148). 

 

 

Figura 18. O nó que rateia e o ego que corrige 

Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 147). 

  

Como a figura da esquerda deixa claro, o enodamento em Joyce não seria borromeano, 

uma vez que somente dois anéis estão enlaçados, o Real e o Simbólico, deixando o 

Imaginário
9
 não atado: “Suponham que a terceira rodinha passe por cima do grande R em vez 

de passar por baixo. Qual seria o resultado disso? Só resta ao grande I cair fora” (p. 147). 

Lacan equipara o desprendimento na relação com o próprio corpo com o desprendimento do 

                                                
9
 No caso Joyce, Lacan examina os efeitos clínicos do deslizamento do Imaginário não atado à cadeia 

borromeana, especificamente a questão com o corpo próprio e a função compensatória do ego. Nessa direção, 

seria válida uma investigação sobre os efeitos clínicos decorrentes do deslizamento dos outros registros?  
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Imaginário na cadeia borromeana (Tendlarz, 2009). O ego, como quarto nó, garante que o 

Imaginário não se perca. 

A proposta de Lacan (1975-76/2007) vai à direção de considerar o caso Joyce como 

respondendo a um modo de suprir um desenodamento do nó. O sinthoma seria o que 

permitiria reparar esse nó borromeano, ou melhor, a cadeia borromeana, já que Lacan prefere 

referir-se à cadeia do RSI enlaçados borromeanamente. Mas onde inserir esse quarto termo? É 

no ponto onde o nó rateia, onde há uma falha, um lapso do nó que o sinthoma vem corrigir. O 

manejo do sinthoma contempla o ponto onde o erro foi produzido, caso contrário o que resulta 

dessa compensação implica consequências diferentes. 

O que Joyce constrói para si, sua criação sinthomática, perpassa a invenção de um 

nome próprio e o desejo de ser artista. À demissão paterna, Joyce operou um trabalho de 

nomeação: podemos dizer que o lapso do nó em Joyce é justamente a demissão paterna de sua 

função de nomeação (Guerra, 2007, p. 175). O autor construiu uma père-version, uma versão 

para o pai que operasse como compensação à carência paterna e lhe fornecesse um ponto de 

sustentação.  

O caso Joyce nos introduz no campo das psicoses não-desencadeadas. Nessa temática, 

o conceito de suplência é capital. Maleval (2014) afirma que, estritamente, o conceito de 

suplência pertence ao campo da psicose, mas, ao mesmo tempo, ultrapassa esse campo 

referencial quando Lacan, em seu último ensino, relaciona o Nome-do-Pai como função que se 

reduz a sustentar a falha estrutural do Outro.  

Há, portanto, uma relação estreita entre suplência e a função do pai na topologia dos 

nós. Isso fica claro quando Lacan (1974-75) diz que para o atamento do Imaginário, do 

Simbólico e do Real, seria preciso uma ação suplementar, de um toro a mais, aquele cuja 

consistência seria de referir-se à função dita do Pai (p. 32). Essa ação suplementar define 

bem a função da suplência: ser um a mais, um acréscimo, um quarto termo estruturador à 

cadeia borromeana. 

Maleval (2014) ressalta que, primeiramente, Lacan encara a possibilidade da suplência 

no trabalho em que determina a estrutura da psicose com referência à foraclusão do Nome-do-

Pai, como pode ser lido em De Uma Questão Preliminar a Todo Tratamento Possível da 

Psicose: Ele constata que “a figura do prof. Flechsig” não conseguiu suprir para Schreber “o 

vazio subitamente vislumbrado da Verwerfung inaugural” (p. 125).  
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Para Alain Ménard (1994), a suplência refere-se a uma invenção singular que tem 

como consequência uma pacificação do gozo, além de conservar o traço da falha a qual ela 

remedeia. Além disso, o autor distingue as chamadas suplências preventivas, relacionadas com 

a estrutura psicótica fora do desencadeamento das suplências curativas, elaboradas 

posteriormente às psicoses deflagradas. 

A noção de suplência estaria relacionada, portanto, ao meio utilizado para manter 

juntos os elementos da cadeia borromeana, permitindo a instauração de uma amarração e 

ancorando-se numa função de limitação que opera sobre o gozo sem conseguir equivaler à 

castração (Maleval, 2014). A originalidade das suplências desenvolvidas na psicose 

testemunha uma inventividade do sujeito. 

O conceito de suplência abre-nos uma discussão importante a respeito da estabilização 

na psicose. Mesmo que a estabilização não seja o tema de análise desta pesquisa (o nosso tema 

é a questão diagnóstica), podemos dialogar com os diversos posicionamentos mobilizados pela 

questão das últimas formalizações lacanianas da clínica da psicose. Por isso, abrimos um 

parêntese para situar nossa discussão com o texto de Antônio Beneti (2005), cujo tema revela 

uma descrença radical na metáfora delirante como solução estabilizadora para o sujeito 

psicótico, tendo em vista as elaborações ulteriores sobre o conceito de suplência. No entanto, 

trata-se mesmo de uma descrença? 

Beneti (2005) defende uma posição diretiva no tratamento da psicose “contra a 

metáfora delirante” como uma saída subjetiva para a estabilização psicótica. A proposição 

clínica apresentada por Benetti (2005) é perpassada pelos últimos ensinamentos de Lacan a 

respeito do nó borromeano, do sinthoma e da função do analista como aquele que ocupa o 

lugar de S1 vazio, abstendo-se de introduzir algum S1 para que o sujeito trabalhe a partir dele.  

O autor justifica sua posição enfatizando que não há uma sustentação pela metáfora delirante, 

pois sua estabilização é frágil e raramente consegue fazer laço social: com o declínio do pai na 

cultura, creio que o delírio é algo que tende à extinção e, conseqüentemente, à metáfora 

delirante também. As psicoses schreberianas tendem à extinção. Este século se opõe à 

metáfora delirante (p. 4). Em contrapartida, nos perguntamos: todo sinthoma implicaria em 

laço social? 

A leitura de Beneti (2005) converge, até certo ponto, com a questão de pesquisa aqui 

proposta. O autor tenta extrair do movimento de pluralização do Nome-do-Pai e da 
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formalização do sinthoma algumas orientações que dizem respeito à direção do tratamento na 

psicose, ao passo que a nossa pesquisa concentra esforços na questão diagnóstica. 

No entanto, a proposta diretiva do manejo da psicose apresentada merece algumas 

considerações. Marcamos um questionamento não apenas nessa direção que buscaria “fechar 

as portas” para o sujeito quando ele procurasse uma solução para o seu mal-estar pela via da 

metáfora delirante (p. 2), mas à ideia implícita de que haveria uma indicação universalizante 

na suplência como a saída psicótica “pretendida”. Dito de outro modo, parece-nos inexequível 

a busca de um universal no que diz respeito ao campo de respostas que é próprio do sujeito. 

Nesse sentido, Maleval (2000) coloca uma importante interrogação: Todos os modos de 

estabilização do sujeito psicótico não comportam a exigência de uma renúncia também 

exorbitante. Mas é poder do clínico incitar o sujeito a uma escolha mais compatível com a 

ética da psicanálise? (p. 194). 

Desse modo, o texto de Beneti (2005) coloca em pauta a discussão acerca da posição 

ética do analista perante a psicose. Vale dizer que em seu seminário sobre As Psicoses, Lacan 

estabeleceu coordenadas e princípios fundamentais a respeito do manejo clínico e 

transferencial da psicose. A expressão “secretário do alienado”, cuja proveniência data do 

trabalho clínico de J-P. Falret, permanece como orientação teórico-clínica durante os 

diferentes períodos da teorização lacaniana. É o que defendem Costa e Freire (2010, p. 79): 

Como secretário, o analista dirige o tratamento, não ao ocupar um lugar de mestria, mas ao 

operar desde o real disposto pela foraclusão. É a partir desta conjuntura [...] que o analista 

poderá vir a manejar a transferência e fazer incidir os princípios de sua clínica.  

Com Joyce, temos a suplência como invenção que repara um lapso do nó. A escrita é, 

então, seu sinthoma. Mas, toda suplência seria uma invenção sinthomática? A essa questão 

proposta por Guerra (2007), a autora completa: 

 

o que caracterizaria, a nosso ver, a invenção sinthomática seria a suplência em um 

ponto específico, seria a invenção de uma ferramenta singular que operasse como nó 

borromeano, evitando o desencadeamento psicótico. Seria uma escrita do nó com a 

letra-objeto a no nível de lalíngua que faria a sustentação dessa nova articulação. E, 

nessa direção, ataria borromeanamente como quarto elemento os três registros (p. 

179). 

 

A tese mais contundente extraída do Seminário 23 é a equivalência entre Nome-do-Pai 

e sinthoma como modos de amarração possíveis. Um sinthoma pode assumir a função de 
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Nome-do-Pai e, assim, operar uma sustentação nodal que o dispense. Essa equivalência não se 

dá sem uma depreciação, a primeira vista, do próprio Nome-do-Pai, já que, de significante 

primordial no Outro, passa a ser um dos casos particulares do sinthoma.  

No entanto, essa depreciação esconde o que a relativização do Nome-do-Pai realmente 

pode indicar. Lacan (1975-76/2007) nos dá indícios claros disso com a famosa frase le nom-

du-Père, on peut aussi bien s’enpasser, à condition de s’en servir: podemos prescindir do 

Nome-do-Pai com a condição de nos servirmos dele (p. 132). 

O autor afirma que podemos prescindir do Nome-do-Pai, ou seja, não fazer uso do 

Nome-do-Pai como quarto nó necessário à amarração do RSI; inventar-lhe suplências que 

mostram que o sujeito pode arranjar-se sem ele. A psicose, mais uma vez, demonstra isso com 

propriedade. Entretanto, não há outra escolha a não ser passar do Nome-do-Pai com uma 

condição: servir-se dele, ou seja, de colocar sua função. O Nome-do-Pai só é dispensável à 

medida que se deve tirar proveito dele como nomeação. Criar para si um nome próprio, como 

o fez Joyce e, assim, prescindir dele. 

A suplência prescinde do Nome-do-Pai. Se pudermos colocar em termos resumidos o 

que significa a pluralização do Nome-do-Pai, essa seria a frase eleita. Ela aponta essa 

dispensação condicional do Nome-do-Pai, inclusive como conceito referencial na teoria 

psicanalítica. Essa pode ser a resposta que Lacan (1962-63/2005) propôs no fim do Seminário 

10 sobre a inevitabilidade da questão do pai (p. 71). A inevitabilidade do pai é sua condição. 

Não há como desconsiderá-la. Ao mesmo tempo em que ir além do pai só é possível ao passar 

pela sua inevitabilidade. Isso nos insere na discussão que vem sendo chamada de declínio do 

Nome-do-Pai ou falência da função paterna. É uma questão que necessita ser precisada. 

Retomando: com a noção de suplência, como aponta Maleval (2002), mais que 

desembocar em uma nova clínica, parece que a pluralização do Nome-do-Pai convida a 

extrair as consequências de uma clínica das suplências aberta a uma grande variedade que o 

conceito de foraclusão e seus efeitos não permitem deduzir por si só (p. 22). Por isso, 

conceber a estrutura psíquica como uma cadeia borromeana sustentada por um quarto 

elemento tem amplas implicações na clínica da psicose.  

Acompanhamos até aqui que em RSI, a aposta é que o nó tem em si mesmo uma 

maneira de enodamento borromeano. Já ao fim desse Seminário, o nó borromeano é revisado 

com a hipótese de que o real, o simbólico e o imaginário estariam disjuntos desde o início, o 
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que insere a necessidade de um quarto nó para que o enodamento seja possível. Nessa 

dimensão, os Nomes-do-Pai são identificados à função de nomeação: nomear é produzir um 

modo de amarração. Em O Sinthoma, a necessidade desse quarto elemento coloca-se tanto 

para a neurose quanto para a psicose. O Nome-do-Pai, agora, é um dos nomes do sinthoma 

que enoda os três registros. Isso leva à questão sobre o que especifica a estrutura psicótica em 

relação à neurótica, uma vez que o enodamento pelo quarto termo é comum a ambos. 

A decorrência disso é colocar em pauta um diagnóstico diferencial sob a perspectiva 

dos nós. Nesse sentido, nossa proposta agora será articular os desdobramentos diagnósticos da 

psicose a partir da pluralização do Nome-do-Pai, já que: 

 

A generalização do Nome-do-Pai, o lugar do falasser predominando sobre o sujeito 

do significante e o acento colocado na densidade pré-estrutural da lalíngua, articulam 

Nome-do-Pai e nomeação. Esta articulação produz uma mudança decisiva na 

concepção da psicose e abre o caminho para uma clínica borromeana [...] (Basz, 

2007, p. 250). 

 

A relativização e consequente pluralização do Nome-do-Pai, que passa a ser uma 

função que pode ser suportada por vários elementos, inserem outra configuração para as 

coordenadas do diagnóstico diferencial na clínica borromeana? Como pensar em um 

diagnóstico diferencial das estruturas, e da psicose, se assim podemos, se for possível, 

especificar, a partir da pluralização do Nome-do-Pai, cuja decorrência nos insere em uma 

clínica guiada pela topologia dos nós e pela pulverização dos índices da foraclusão do Nome-

do-Pai? Finalizaremos o terceiro capítulo com essa proposta. 

 

3.3 A topologia dos nós aplicada à discussão do diagnóstico da psicose: o ponto-de-basta 

e uma nova clínica diferencial a partir da pluralização do Nome-do-Pai? 

 

Sob a perspectiva da pluralização do Nome-do-Pai, decorre-se uma discussão central 

para examinar a orientação diagnóstica diferencial entre as estruturas, pois se Lacan inventou 

o conceito de Nome-do-Pai é porque ele queria introduzir uma distinção que parecia crucial 

para navegar na clínica, especialmente para distinguir psicose e neurose (Demoulin, 2006, p. 

1).  
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Como dissemos, o Nome-do-Pai foi o ponto de partida no ensino lacaniano para a 

discussão de uma clínica diferencial, tornando-se a baliza que orienta as coordenadas 

diagnósticas nos anos 1950, época de forte influência estruturalista nas teses lacanianas. 

Especificamente, a foraclusão do Nome-do-Pai ocupa lugar central na construção do 

diagnóstico da psicose. No entanto, não se diagnostica pela foraclusão, já que a foraclusão não 

é um fenômeno observável, mas um operador. São os índices-efeitos, os fenômenos 

decorrentes de uma não inscrição do Nome-do-Pai no Outro que revelam o operador que está 

em jogo. Como vimos anteriormente, abre-se toda uma discussão no campo lacaniano a 

respeito dos índices da foraclusão do Nome-do-Pai que aparecem de forma discreta ou quase 

imperceptível, levando a uma incerteza diagnóstica. 

Que repercussão teria a equivalência das três dimensões da cadeia borromeana sobre a 

foraclusão do Nome-do-Pai, um conceito introduzido nos anos 1950, época da primazia do 

simbólico? Maleval (2002) aponta que a principal modificação reside na ênfase que se dá à 

pluralização do Nome-do-Pai.  

 

O progressivo declive deste último, sua disseminação pelos elementos da cadeia, sua 

fixação final no sinthoma, acabou por destacar a riqueza das soluções encontradas 

por numerosos sujeitos para suprir a função paterna. A pluralização do Nome-do-Pai 

nos leva, em última análise, a relacioná-lo com a lei particular que cada sujeito 

encontra em seu sinthoma na medida em que este enoda o gozar com o sentido (p. 

21).  

 

Contemporânea da pluralização do Nome-do-Pai é uma clínica das suplências, das 

invenções sinthomáticas que atestam, pelo ponto de vista borromeano, diversas amarrações 

nodais sustentadoras. No entanto, a clínica borromeana, ao contrário da chamada clínica 

estruturalista com a centralidade do Nome-do-Pai, carece de um elemento diferencial. Na 

construção diagnóstica, o lugar diferencial e distintivo ocupado pelo Nome-do-Pai foi 

suplantado, ressonância do movimento de relativização desse significante. 

Vemos a pertinência dessa interrogação sobre as coordenadas para um diagnóstico 

diferencial pela via da topologia dos nós, na medida que uma das discussões frequentes 

proveniente da clínica borromeana seria a aproximação entre psicose e neurose pelo fato de 

ambas necessitarem de um quarto nó para a sustentação da cadeia borromeana. Coloca-se no 

cerne do debate um possível continuísmo entre as estruturas.  
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Em consonância com o pensamento de Maleval (2002), podemos colocar que o último 

desenvolvimento carece de um elemento diferencial, pois assim haveria o risco de acabar 

reintroduzindo uma gradação da neurose à psicose (p. 21). Na mesma direção, Brodsky 

(2011) aponta que decorrente dessa interrogação, coloca-se aí a questão sobre a diferença 

deste quarto elemento na neurose e na psicose, sendo que em todos os casos este elemento 

chama-se sinthoma (p. 14, grifo nosso). 

Em que medida esse quarto termo e seu tipo de enodamento seria conjugado como um 

elemento diferencial no diagnóstico? Sabemos que o Nome-do-Pai, na primeira formalização 

da psicose, ocupava esse lugar de elemento diferencial que garantiria a distinção das 

estruturas. Diante disso, as coordenadas de um diagnóstico diferencial precisam ser revisitadas 

no ensino ulterior de Lacan, levando em consideração a gama de conceitos reformulados: 

Nome-do-Pai pluralizados e a final equivalência ao sinthoma. 

A clínica estruturalista dos anos cinquenta conta com um elemento diferencial, um 

princípio distintivo pertinente: o Nome-do-Pai, em sua ausência ou presença, sustenta a 

distinção estrutural A clínica borromeana não se valeria mais em termos de ausência ou 

presença do Nome-do-Pai, como na clínica estrutural. Assim, deixaria de evidenciá-lo como 

referência principal para a questão diagnóstica. No entanto, como bem aponta Miller et al 

(1997/2005), a pluralização do Nome-do-Pai nos deixa um problema do lado borromeano: 

onde estaria o elemento diferencial que poderia satisfazer ao princípio lógico da oposição? (p. 

319). 

Se a perspectiva da pluralização do Nome-do-Pai introduz outra configuração para a 

clínica a partir da topologia nodal, como pensar a foraclusão do Nome-do-Pai, orientador do 

diagnóstico da estrutura psicótica? As modificações sofridas pelo conceito afetariam a noção 

de foraclusão como determinante da estrutura psicótica? Essas perguntas ganham um novo 

horizonte de respostas com a perspectiva nodal. 

O fato de Lacan não falar em foraclusão do Nome-do-Pai no caso Joyce (ele fala de 

carência paterna e Verwerfung de fato) pode incitar a perguntar se essa tese estaria 

ultrapassada. Maleval (2002), por sua vez, mantém a foraclusão do Nome-do-Pai como 

estrutura da psicose, embora sua concepção seja renovada pelas últimas elaborações da função 

paterna. Podemos falar que a foraclusão restrita do Nome-do-Pai, determinante da psicose, 
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ganha novas perspectivas com a topologia dos nós: Lacan concebe-a como uma carência de 

enodamento borromeano, uma falha no enodamento que provoca uma deslocalização do gozo. 

Uma vez que a clínica estrutural distingue neurose e psicose em função da presença ou 

ausência do operador Nome-do-Pai, o que passaria a sustentar a diferença estrutural na 

abordagem da topologia nodal? Os próprios casos discutidos nas conversações clínicas acima 

colocam em pauta essa dificuldade de precisar qual seria o elemento diferencial da segunda 

formalização da psicose. Partindo dessa problemática da epistemologia da classificação, Miller 

et al (1997/2005) propõe um traço diferencial para a clínica borromeana, a qual ele nomeia de 

ponto de basta (point de capiton = PDC).  

A localização de um ponto de basta no atamento dos três registros – o Real, o 

Simbólico e o Imaginário – poderia constituir-se como uma referência ao diagnóstico. Miller 

(1997/2005) apresenta um esquema simples que representa o ponto de basta em consonância 

com um princípio cardinal da clínica borromeana: a equivalência entre Nome-do-Pai e 

sinthoma: 

 

Figura 19. Esquema do ponto de basta  

Fonte: Miller et al (1997/2005, p. 321). 

 

Do lugar de um ponto de basta, pode estar o Nome-do-Pai ou um sinthoma cumprindo 

a função de realizar um enodamento sistemático, entendendo que o Nome-do-Pai não vale 

mais que um sinthoma e que é possível uma amarração que dele prescinda. Vemos que a 

proposta milleriana de conjugar um elemento diferencial e opositivo na perspectiva 

borromeana está em correspondência com uma generalização do Nome-do-Pai: 

 

Do mesmo modo que generalizamos a foraclusão, é preciso, certamente, generalizar 

o Nome-do-Pai. Este movimento está presente no ensino de Lacan. Tal como o 

introduzo aqui, o ponto de basta generaliza o Nome-do-Pai. Mas, é uma abreviação: 

o ponto de basta de que se trata é menos um elemento que um sistema, um 

enodamento, um aparato que alinha, engancha (p. 319). 
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Nos anos 1950, Lacan elege o Nome-do-Pai como elemento diferencial na distinção 

das estruturas, baliza para um diagnóstico diferencial. Já nos anos 1970, com a pluralização e 

generalização do Nome-do-Pai, este é deslocado para a ideia de um ponto de basta, um ponto 

de amarração da cadeia borromeana. Logo, percebemos que a introdução da topologia dos nós 

articulada com a revisão da função paterna no ensino lacaniano ocasionou mudanças na 

orientação diagnóstica. Donde se torna legítimo dispor a possibilidade de uma nova clínica 

diferencial a partir da pluralização do Nome-do-Pai, tendo agora como coordenadas 

diferenciais o ponto de basta e a topologia dos nós. 

E como articular tais revisões com a psicose? Vimos no início deste capítulo uma 

discussão pertinente acerca dos índices da foraclusão do Nome-do-Pai que guiariam o juízo 

diagnóstico. Alguns quadros clínicos revelariam a fragilidade de tais índices, apontando para 

uma variedade clínica somente explicada pelas suplências originais forjadas pelos sujeitos.  

Como explica Maleval (2002), Lacan passa a pensar a foraclusão do Nome-do-Pai 

como uma falha no enodamento da cadeia. A noção de lapso do nó e suas suplências permitem 

pensar o diagnóstico com a psicose pela via da topologia nodal. Para isso, iremos, mais uma 

vez, recorrer ao Seminário 23 e ao caso Joyce, pois, conforme Guerra (2007) afirma, as 

diferentes versões de erros e suplências mostrados por Lacan nos auxiliam a pensar o 

diagnóstico e a clínica com a psicose (p. 172). 

A noção de nó é fundamental para essa discussão, pois Lacan (1975-76/2007) o 

apresenta como suporte do sujeito. Do nó como suporte do sujeito é o título de uma das lições 

do Seminário 23. Será que também podemos creditar ao nó o suporte e orientação na questão 

diagnóstica na clínica? Algumas indicações encontradas no Seminário permitem seguir essa 

direção. Aqui, por exemplo, Lacan (1975-76/2007) concebe o nó como a materialidade para se 

supor qualquer articulação. 

 

O desejo de conhecer encontra obstáculos. Para encarnar esse obstáculo, inventei o 

nó. Com o nó, é preciso dar duro. Quero dizer que apenas o nó é o suporte 

concebível de uma relação entre o que quer que seja e o que quer que seja. Se, por 

um lado, o nó é abstrato, ele deve, entretanto, ser pensado e concebido como 

concreto (p. 37). 
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Dessa indicação, apresentaremos algumas considerações sobre a noção de nó, sua falha 

e reparação, tendo o nó como o suporte concebível no ponto de basta como coordenada 

diagnóstica na clínica da psicose. 

Lacan (1975-76/2007) apresenta várias configurações do nó borromeano. Obtém-se o 

mesmo nó borromeano quando se substitui os três círculos pelo par formado por duas retas 

supostas infinitas e um círculo, como expõe a Figura 20. 

 

 

Figura 20. Várias configurações do nó borromeano 

Fonte: Lacan (1975-7/2007, p. 33). 

 

O primeiro erro nodal que Lacan comenta é o erro do nó borromeano que pode ser 

encontrado no desenho de uma esfera armilar. Nessa esfera (Figura 21, à esquerda), os três 

círculos estariam livres uns em relação aos outros, enquanto que no desenho com o erro 

(Figura 21, centro) dois aros estão entrecruzados e apenas um resta livre. Lacan corrige esse 

erro, enlaçando-o corretamente (Figura 21, à direita).  

 

   

Figuras 21. Esquema da esfera armilar, o nó borromeano errado e o nó borromeano corrigido 

Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 35). 

 

No entanto, será em relação ao nó de trevo que Lacan (1975-76/2005) prosseguirá na 

questão do erro nodal e sua operacionalidade como ferramenta clínica. O erro e a reparação do 

nó, ilustrado pela Figura 22, será o suporte para Lacan precisar e discutir a questão diagnóstica 

no caso Joyce: o que eu levanto como questão nessa conversa, a saber, se Joyce era louco ou 
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não, pode encontrar aqui alguma indicação (p. 85). O autor lança mão do nó como uma 

orientação diagnóstica possível. 

 

Figura 22. Falso nó de trevo corrigido por uma argola  

Fonte: Lacan (1975-76/2007, p. 85). 

 

À hipótese do diagnóstico de psicose em Joyce, Lacan (1975-76/2007) põe em cena 

uma falha, um erro na amarração do nó de trevo. Uma argola seria necessária para que o 

desanodamento não acontecesse; inserindo-a, entretanto, exatamente no ponto onde a falha 

ocorre, pode-se remediar isso ao aplicar-lhe uma argola, graças à qual o nó de trevo 

pretendido não fica frouxo (p. 85). 

Em decorrência, Lacan (1975-76/2007) ainda hipotetiza que o erro em outro ponto de 

cruz do nó de trevo não teria o mesmo efeito e nem requereria o mesmo remendo. Pois bem, 

uma reparação borromeana é diferente de uma reparação não borromeana, e isso não é sem 

importância para a questão diagnóstica. Corrigir o nó em outros pontos implica na não 

subsistência do mesmo nó.  

Aqui, encontramos outra inferência no que tange ao diagnóstico. Refinamos um pouco 

nossa questão, já que até o momento pontuamos que as coordenadas diagnósticas partem da 

orientação de um ponto de basta na relação dos três registros e não mais do Nome-do-Pai 

como eixo central (presença ou ausência do NP indicando neurose ou psicose). Este, por sua 

vez, se reduz a ser um caso de ponto de basta. Partindo do pressuposto de que o quarto nó 

necessário à sustentação borromeana é contingencial tanto para a neurose quanto para a 

psicose, o que em certa medida provoca uma aproximação das estruturas, poderia o diferencial 

ser localizado no que sustenta o enodamento? O que daria sustentação a esse ponto de basta?  

Na estrutura neurótica, sabemos que o Complexo de Édipo é, como tal, um sintoma [...] 

que tudo se sustenta (Lacan, 1975-76/2007, p. 23). Vejamos a Figura 23: 
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Figura 23. O Complexo de Édipo como quarto nó que sustenta a neurose  

Fonte: Guerra (2007, p. 130). 

 

Na estrutura psicótica, como vimos, cabe a cada sujeito lançar mão de uma ação 

suplementar que prescinda do Nome-do-Pai para manter atada a cadeia borromeana. Na 

clínica das psicoses, o que vem ocupar o lugar de um quarto termo sustentador deve ser 

analisado caso a caso. Para Joyce, a construção de um ego-sinthoma corrige uma falha no 

enodamento a partir de um quarto nó entre o real e o simbólico, que toma o imaginário em sua 

trança, impedindo-o de deslizar. Trata-se contudo de um remendo mal feito, o nó guarda o 

traço da falha inicial. A escritura de Joyce não desperta a simpatia no leitor: ele abole o 

simbólico, ele respira sonho, um elemento imaginário lhe faz falta (Maleval, 2014, p. 123). 

Cada sujeito, em confronto com o real em jogo com seu gozo, inventará formas de 

amarrar R, S e I. Estruturalmente, há várias maneiras de esse enodamento falhar, o que 

também abre vias diversas para suplementar essa falha e manter enlaçada a cadeia 

borromeana. Dito de outra maneira, é a forma de amarração do nó, destacando o que sustenta 

o ponto de basta, que instala o campo diferencial das suplências e, por isso mesmo, do 

diagnóstico.  

A noção de nó, sua reparação e as diversas figurações destas avançam as formulações 

das coordenadas do diagnóstico diferencial em uma clínica borromeana. O fato de considerar o 

remendo como necessário à neurose e psicose leva à questão sobre o que especifica a estrutura 

psicótica. Nesse sentido, Guerra (2007) indica que a leitura diferencial de um fenômeno na 

construção do diagnóstico da psicose é condicional à sua escrita no nó. Vejamos como a 

autora converge com nossas formulações até aqui trabalhadas: 

 

Ainda que, enquanto forma ou conteúdo, um fenômeno ou um sintoma apresente-se 

de maneira semelhante em dois sujeitos de estruturas clínicas diferentes, ele só se 

tornará índice para diagnóstico se reduzido a sua forma mínima, qual seja, a partir de 

sua escrita no nó (p. 150). 
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Se, por exemplo, dois fenômenos aparentemente alucinatórios se assemelhem quanto à 

forma de sua apresentação, eles só poderão ser tomados como fenômenos elementares de uma 

psicose, conforme sua incidência na amarração da linguagem e do gozo configurada pelo nó 

(p. 150). Assim, apesar de a apresentação fenomênica poder ser semelhante numa 

esquizofrenia e numa histeria, trata-se de sintomas de ordens diferentes, pois a escritura no nó 

não é equivalente. 

Há de se averiguar lógicas diferentes do mesmo fenômeno de acordo com sua inscrição 

no nó. Ou seja, o fenômeno na psicose será considerado dentro de uma nova lógica para se 

pensar o diagnóstico: a lógica da escrita nodal. No caminho dessa argumentação, Skriabine 

(2009) propõe um esquema para uma nova clínica diferencial borromeana, já que a revisão do 

Nome-do-Pai e a topologia dos nós conduz a uma reformulação da nossa clínica diferencial 

baseada no Nome-do-Pai como eixo central. 

 

 

Figura 24. Esquema da clinica diferencial a partir da topologia dos nós  

Fonte: Skriabine (2009, p. 8) 

 

Trata-se de uma nova clínica diferencial que contempla a possibilidade dos diversos 

meios para amarração dos registros, sejam eles com propriedades borromeanas ou não. São 
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múltiplas formas de nós não borromeanos, de enlaçamentos que estabelecem uma 

continuidade entre R, S e I (como Lacan mostrou com a figura do nó de trevo na paranoia) e 

várias formas de bricolagens duvidosas que não se revelam sempre suficientes para proteger o 

sujeito do real e do gozo (Skriabine, 2009). 

Uma clínica das suplências referidas ao nó borromeano abrangeria as formas clínicas 

que inicialmente foram lidas como inclassificáveis, de acordo com a organização clínica 

proposta de pela centralidade do Nome-do-Pai. A série de variações na estrutura do nó de 

quatro, sendo ele borromeano ou não, abre as vias para a elucidação das psicoses não-

desencadeadas e chamadas psicoses ordinárias.  

Seria a forma de amarração do nó que engendraria o campo diferencial das suplências 

e, consequentemente, do diagnóstico (Guerra, 2007). A pluralização do Nome-do-Pai e sua 

necessária articulação com a topologia dos nós mobilizam uma nova clínica: a clínica 

borromeana. A discussão sobre o campo diagnóstico diferencial entre as estruturas, sob essas 

novas perspectivas, seria direcionada ao artifício, verificado caso a caso, que sustenta o ponto 

de basta no atamento do R, do S e do I.  

Assim, vemos um redirecionamento nas coordenadas que balizam a construção 

diagnóstica, apontando para o campo da articulação dos nós como bússola. Em uma 

abordagem diferencial na clínica borromeana, trata-se de investigar as diversas maneiras em 

que se enodam os diferentes registros. Como mostramos, há possibilidade de que o ponto de 

basta seja guiado pela presença do Nome-do-Pai, como é o caso da estrutura neurótica. 

Existem, também, casos em que o ponto de basta se dá por meio de outro artifício, podendo 

tratar-se de um sinthoma, como na estrutura psicótica de Joyce.  

Os casos clínicos provenientes de uma perspectiva de pluralização do Nome-do-Pai, 

uma vez tomados como inclassificáveis pela inventividade sintomatológica que obscureciam a 

distinção estrutural – logo, criavam uma dificuldade para o diagnóstico diferencial – podem 

ser lidos por meio dessa clínica diferencial dos nós borromeanos? Especificamente aqueles 

casos em que o sujeito psicótico consegue se enquadrar bem na sociedade, cuja sintomatologia 

não é evidente ou deflagrada. Nas psicoses “discretas”, os três registros podem parecer 

perfeitamente enodados, embora não se sustentem juntos, como uma simples imagem, como 

uma sombra projetada de três rodas disjuntas e superpostas (Skriabine, 2009, p. 9). 
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Se a pluralização do Nomes-do-Pai, por um lado, evidencia inúmeras possibilidades de 

criação psicótica que podem suprir o Nome-do-Pai, por outro lado, estabelece impasses 

diagnósticos, uma vez que os analistas estarão cada vez referidos a organizações fenomênicas 

até então incomuns. Uma vez já sabido que a construção diagnóstica em psicanálise segue o 

caminho “do fenômeno à estrutura”, as novas formas de psicoses (não desencadeadas ou 

desencadeadas de forma discreta) inserem alguns percalços nesse caminho, acentuando que, 

do fenômeno à estrutura, há espaço para fenômenos discretos e quase imperceptíveis e 

suplências originais. A decisão diagnóstica torna-se cada vez mais um ponto sensível no 

contexto clínico.
10

 

Uma consequência dessa clínica referida à pluralização do Nome-do-Pai é relativizar 

as relações entre as psicoses e os fenômenos típicos que as definem. Esse laço menos estreito 

da estrutura psicótica aos fenômenos típicos do desencadeamento levaram, como vimos, a uma 

revisão teórica da primeira formalização da psicose com as categorias dos 

neodesencadeamentos, neotransferências e neoconversões a partir da discussão de casos 

clínicos pontuais. 

Outra consequência dessa clínica é o retorno do problema da continuidade no campo 

do sofrimento psíquico, como já levantado por Melaine Klein (1932) e a hipótese do núcleo 

psicótico, e depois com a questão do borderline. De fato, a colocação de um quarto nó 

estruturante à cadeia borromeana de modo contingencial tanto à estrutura neurótica quanto à 

psicótica, permite pensar em uma aproximação dessas estruturas. Não é à toa que nossa 

pesquisa caminhava em direção à questão de um diagnóstico diferencial com a psicose sob 

essa nova acepção da clínica.  

No entanto, não há uma relativização da distinção clássica das estruturas. A distinção 

estrutural se mantém se avaliarmos que a relativização pode estar no nível dos fenômenos. É o 

que defende Zenoni (2000), com o qual concordamos: o que é relativizado é a relação entre 

uma estrutura clínica e os fenômenos. São os fenômenos que são destipificados [...] há uma 

relativa abolição das estruturas e fenômenos patognomônicos (p. 45). O autor completa: 

 

                                                
10

 Uma observação importante decorrente das discussões da Conversação é o aumento da atuação do psicanalista 

em instituições, o que permitiu o tensionamento da decisão diagnóstica em outros contextos, abrindo, assim, 

outras questões para a prática diagnóstica como um todo.  
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embora ainda devamos diferenciar a neurose e a psicose, há alguma coisa em comum 

às duas. Nos dois casos, o sintoma aparece vindo no lugar de uma certa 

impossibilidade, a impossibilidade da relação sexual ou a impossibilidade do Outro 

ser completo. Então, há uma perspectiva de continuidade entre neurose e psicose 

através do sintoma na sua relação com a pulsão (p. 50). 

 

A consequência direta dessa nova aposta clínica é um maior labor de construção (p. 

35) diagnóstica, exigindo um trabalho de logificação maior para o diagnóstico diferencial ao 

destacar a convergência dos fenômenos. Portanto, a primeira e a segunda formalização clínica 

da psicose não são radicalmente incompatíveis. Apesar de toda a discussão girar em torno das 

novas apresentações fenomênicas da psicose, e o que isso traz de dificuldade inicial para o 

diagnóstico estrutural e diferencial, uma clínica não contradiz a outra. Nesse sentido, podemos 

ler que uma descrença absoluta e radical no Nome-do-Pai como ponto de sustentação pode ser 

apressado. 

Os casos que testemunhavam os impasses diagnósticos na clínica colocam em base de 

comparação os limites da primeira formalização lacaniana das psicoses, fundamentada na 

centralidade do Nome-do-Pai, e a segunda formalização das psicoses, inscrita na pluralização 

do Nome-do-Pai. Seria prudente pensar a segunda clínica lacaniana como um desdobramento 

da primeira clínica, como resultado de questões suscitadas pelas primeiras formulações da 

psicose, e não como oposição ou anulação desta. Muitas vezes, a classificação opositiva entre 

uma clínica descontínua versus uma clínica contínua ofusca a questão que traz à cena o 

debate: os casos clínicos que motivam alguns impasses diagnósticos nos fazem, por isso 

mesmo, pensar nosso arcabouço teórico-clínico, sobretudo o alcance de certas formulações 

teóricas, como é o exemplo da pluralização que o conceito de Nome-do-Pai sofreu no ensino 

lacaniano. Nesse sentido, qualificar a segunda clínica de “contínua” deve ser feita com 

ressalvas, pois essa terminologia impõe algumas interrogações: contínua em relação a quê? 

Em relação a diferenças estruturais? Se sim, não estaríamos desviando-nos do essencial do 

pensamento lacaniano: a recusa em considerar uma gradação entre as estruturas? Ora, como 

bem destaca Miller et al. (1997/2005) em relação às discussões trazidas pelo advento da noção 

de psicose ordinária, o continuum está especificamente relacionado a uma gradação no 

interior do grande capítulo das psicoses (p. 395). 

O que vem sendo chamado de declínio do Nome-do-Pai necessita ser precisado. O 

movimento de pluralização do Nome-do-Pai mostrou que o Nome-do-Pai tornou-se uma 
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função que pode ser suportada por vários elementos, uma vez que a ele foi destituído o lugar 

de singular. Com o efeito da pluralidade, abre-se um leque de possibilidades em relação sobre 

o que desempenhará a função de Nome-do-Pai para cada sujeito, a sua père-version.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do ensino lacaniano, a referência ao Nome-do-Pai não é abandonada. Pelo 

contrário, Lacan sustentou esse conceito durante todo seu percurso, submetendo-o a diversas 

retificações conforme a clínica lhe apresentava novos impasses (inclusive diagnósticos) e a 

teoria avançava. Acreditamos que o conceito de Nome-do-Pai teria sofrido uma deformação, e 

não uma substituição integral no ensino lacaniano. A deformação conceitual, no sentido 

fornecido por Bachelard, implica numa série de mudanças que produzem novos problemas 

(Neves, 2016).  

A pluralização do Nome-do-Pai é, antes de tudo, um movimento clínico, tal como 

afirma Miller (1992). Não obstante, o desenvolvimento do próprio conceito de Nome-do-Pai 

sempre foi pensado em relação à clínica e, principalmente, em referência à distinção estrutural 

entre neurose e psicose. É por essa via que mostramos no primeiro capítulo como Lacan 

pensou o Nome-do-Pai como o elemento diferencial e distintivo entre as estruturas, um 

princípio organizador da chamada primeira clínica e, consequentemente, a baliza central para 

se pensar um diagnóstico diferencial e estrutural.  

Defendemos que o conceito de Nome-do-Pai seria a formalização lacaniana do mito do 

Complexo de Édipo pela via da linguagem. O ponto de partida para a formalização do estatuto 

conceitual e lógico do Nome-do-Pai encontrou-se em um momento específico no ensino 

lacaniano nos anos 1950: o diálogo com a linguística estruturalista. A influência das 

formulações estruturalistas é contundente nessa época, sobretudo com as noções de 

significantes, simbólico e metáfora; diretrizes que proporcionaram um campo do possível para 

a formalização do estatuto do Nome-do-Pai. 

Desde os primeiros passos da elaboração do conceito, observamos a relação da função 

paterna à ordem simbólica, que a constitui essencialmente, e à inscrição da Lei. Lacan fala a 

primeira vez na expressão nome do pai no texto Função e Campo da Linguagem em 

Psicanálise (1953/1998), conjecturando-o como o suporte da função simbólica. De início, já 

pontuamos nessa frase uma orientação importante para investigar as articulações conceituais 

presentes na revisão sofrida pelo Nome-do-Pai, uma vez que poderíamos pensar que as 

modificações ocorridas no modo como Lacan concebia o simbólico, especificamente o Outro, 

teria ressonâncias no conceito de Nome-do-Pai. Podemos dizer que as primeiras conceituações 
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do estatuto do Nome-do-Pai o tratam como um significante inerente ao campo do Outro e 

portador de uma interdição sobre o gozo primordial. 

Esse trabalho de conceituação da função paterna ganha contornos específicos quando 

articulado em um campo cujos efeitos desse significante estariam ausentes: a psicose. Além de 

fornecer uma delimitação lógica para o campo das psicoses, a foraclusão do Nome-do-Pai 

constituiu-se como a referência para o estabelecimento do diagnóstico da estrutura psicótica. 

Soler (2007) é clara ao afirmar que não se diagnostica pela foraclusão, já que não se trata de 

um fenômeno observável, mas pelos efeitos desta. Nesse sentido, a categoria dos fenômenos 

elementares seria índice que daria a assinatura clínica, como coloca Miller (1997), para o 

diagnóstico da psicose. Temos, então, a primeira formalização da psicose acompanhada pela 

elaboração de um conceito fundamental: o Nome-do-Pai. 

Justamente em relação a essa clínica que a pluralização do Nome-do-Pai imporá 

importantes modificações. Caminhando retroativamente o percurso da pluralização do Nome-

do-Pai, são pungentes as modificações imputadas ao Nome-do-Pai desde o fim da década de 

1950 com a ressignificação do estatuto do Outro, passando pelo objeto a na década de 1960, o 

ápice na década de 1970 com a articulação à topologia dos nós e, finalmente, a equivalência ao 

sinthoma.  

Pontuamos duas referências principais que ensejaram um campo do possível para se 

pensar em Nomes-do-Pai, pluralizados. Primeiramente, a evidência de uma falha no campo do 

Outro trouxe consequências para o Nome-do-Pai, justamente esse significante primordial 

anteriormente concebido como inerente ao Outro. A incompletude do Outro revela que esse 

furo não se desvelaria mais a partir do chamado ao Nome-do-Pai como representado no 

desencadeamento na psicose, mas uma falta constitutiva da ordem simbólica como tal.  

Desse modo, o Nome-do-Pai deixa de ser um a priori que ordenaria o conjunto dos 

significantes (A). A função paterna passa a ser referida a uma operação de suplência a esta 

ausência de significação no campo do Outro que está posta a todo ser falante. Nessa dimensão, 

é legítimo falar em Nomes-do-Pai no sentido em que indicam a pluralidade de saídas do 

sujeito para dar conta de S(Ⱥ). 

Em segundo lugar, há um resto do processo de significantização que ultrapassa a ação 

simbolizante do Outro. Este é o objeto a. No Seminário 10 – A angústia, a função paterna é 

submetida à função irredutível de a na causa do desejo. Essa é uma mudança crucial no 
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estatuto do Nome-do-Pai, à medida que estabelece que não seria mais a interdição, o pai do 

interdito que engendraria a operação do desejo, mas sim o objeto a como causa. Há uma 

relativização imputada à função do Nome-do-Pai como operador único que cerceia o gozo 

com a formalização do objeto a, já que este é passível de ser recuperado parcialmente. O 

objeto a, sendo irredutível à simbolização, impõe limitações ao Nome-do-Pai, justamente esse 

princípio ordenador do conjunto e operador maior da simbolização. Segundo Miller (2013), 

Lacan mostrou a permanência, enquanto objeto a, de um gozo que não recebe seu sentido da 

metáfora paterna. 

Até aqui, vimos que o caminho para os Nomes-do-Pai havia sido aberto por essas duas 

indicações. Ambos colocavam um limite ao lugar singular e universal atribuído ao Nome-do-

Pai. No entanto, será por meio do recurso à topologia dos nós que o Nome-do-Pai será 

reduzido à sua função radical de nomeação e figurado como um anel enodador do Real, 

Simbólico e Imaginário, referência esta já enunciada por Lacan (1955-56/1988) nos anos 

1950: o pai está no anel que faz manter-se tudo junto (p. 358). 

Na década de 1970, o Nome-do-Pai torna-se um elemento, ou melhor, um nó 

suplementar e plural, cuja função é amarrar os três registros. A revisão final em relação ao pai 

é dada no Seminário 23 com o caso Joyce: a função de enodamento da cadeia borromeana é 

atribuída ao sinthoma, e o Nome-do-Pai torna-se um dos modos particulares deste.  

Os efeitos da pluralização do Nome-do-Pai na clínica com a psicose são notórios. Por 

isso, mostramos no terceiro capítulo a discussão sobre os inclassificáveis e quadros clínicos 

que levaram à pluralização do Nome-do-Pai. Os três tempos de conversação do Campo 

Freudiano que culminaram na invenção do termo “psicose ordinária” giravam em torno de 

apresentações sintomáticas que colocavam à prova a primeira formalização da psicose nos 

anos 1950. A própria noção de desencadeamento e os efeitos sobre P0 e Φ0 não escaparam ao 

questionamento, revelando casos em que ora a foraclusão do Nome-do-Pai, ora a ausência de 

significação fálica pareciam estar preservados. 

Em decorrência disso, entra em cena o questionamento sobre um esmaecimento da 

distinção estrutural, revelando impasses diagnósticos e convocando a uma revisão da teoria e 

clínica da psicose sob novas perspectivas de abordagem: a clínica dos nós.  

A partir dessas formulações, abre-se a via para repensar as coordenadas diagnósticas, 

cuja baliza orientadora contava com o Nome-do-Pai como elemento discriminatório. As 
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reformulações imputadas à função paterna não são sem consequências para a questão 

diagnóstica, já que a pluralização do Nome-do-Pai nos insere em uma nova coordenada 

operatória na clínica: as possibilidades de amarrações borromeana (ou não) do RSI.  

Diante dessa falta de referência no Outro, sua incompletude estrutural, cabe a cada 

sujeito inventar maneiras de atar RSI, lançando mão de suplências e articulações nodais 

originais, uma vez que os três registros estão separados originalmente e não existe uma 

amarração a priori. A discussão sobre o campo diagnóstico diferencial entre as estruturas sob 

essas novas perspectivas seria direcionada ao artifício, verificado caso a caso, que sustenta o 

ponto de basta no atamento da cadeia borromeana.  

A segunda formalização lacaniana das psicoses não está fundada na ausência ou 

presença do Nome-do-Pai como baliza determinante, mas na pluralização do Nome-do-Pai, 

calcada na possibilidade de que haja um ponto de basta. Na clínica dos anos 1950, o Nome-

do-Pai era o único que atuava como esse ponto de basta. No entanto, a partir de sua 

pluralização, evidencia-se que algo distinto – uma suplência – também pode realizar uma 

amarração significante. Esse ponto de basta produz uma operação de amarração entre os 

registros, revelando que cada caso terá seu modo particular de amarração. Esse é o diferencial 

da psicose em relação à neurose, uma vez que nessa última o nó está assegurado pelo Nome-

do-Pai, já para a psicose cada sujeito terá que inventar uma maneira de suplementar a função 

paterna e, assim, atar-se aos três registros.  

O conceito de suplência é o que permite articular distintas formas de enodamento na 

clínica da psicose. O diferencial pode ser dado pelo tipo de amarração, ou como escreve Lacan 

(1975-76/2007) no Seminário 23: saber qual é o nó em questão (p. 71). A partir disso, haveria 

que se distinguir as psicoses de acordo com sua suplência. A proposta de Tendlarz (2009) vai 

nessa direção. No terreno das suplências sem função paterna, o sujeito psicótico logra localizar 

o gozo mediante distintos instrumentos. Esses instrumentos diversos são a distintas formas que 

adquirem a suplência. A partir da clínica borromeana, é possível que elementos simbólicos, 

imaginários ou reais, possam assegurar um modo de localização do gozo.  

A clínica orientada pelos nós evidencia importantes revisões ao diagnóstico específico 

no campo da psicose. A tese da foraclusão do Nome-do-Pai, determinante da estrutura 

psicótica, saiu revisada e ganhou novas acepções com a topologia dos nós: Lacan concebe-a 

como uma carência de enodamento, uma falha no enodamento que provoca uma 
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deslocalização do gozo. Essa revisão não foi sem consequências. Figueiredo e Machado 

(2000), por exemplo, defendem que a partir das formulações do nó borromeano o que estaria 

em jogo na psicose não seria mais a foraclusão do Nome-do-Pai, mas um modo de Nome-do-

Pai, um modo do ponto de basta produzir sentido: pelo sintoma ou pelo delírio (p. 78). 

Essas revisões parecem trazer um apelo à diferença estrutural. O questionamento do 

alcance das primeiras formulações da psicose na abordagem dos casos-limite também se 

estendeu à própria noção de diagnóstico estrutural, muitas vezes remetido a uma abordagem 

restritiva, como se não permitisse enxergar a particularidade do sujeito em seu sintoma ou 

como se a abordagem estrutural favorecesse mais uma classificação do sujeito, já que 

classificar um sujeito não ordena em nada o gozo (Miller et al, 1999/2005, p. 277). 

O movimento é o de negação-afirmação: a partir do próprio questionamento da 

distinção estrutural, as formulações ulteriores de Lacan recolocam a importância da 

localização estrutural como coordenada fundamental para o diagnóstico que sustenta a 

diferença que especifica a psicose em relação à neurose.  

Alguns autores não descartam a importância da localização estrutural por um motivo 

crucial: são artifícios orientadores do tratamento. Maleval (2014) esclarece: 

 

São as características da demanda do paciente que decidem pelo engajamento em 

uma análise ou por sua recusa. Contudo, a detecção da estrutura do sujeito 

condiciona de maneira decisiva a condução do tratamento. A confiança ingênua na 

“histericização do psicótico” não é mais aceitável: sabe-se atualmente que as 

intervenções próprias para temperar o gozo desenfreado devem ser claramente 

distintas daquelas orientadas à análise do recalcado (p. 112). 

 

Na mesma direção, temos Díaz (2008, p. 2, tradução nossa) ao dizer que: 

 

Se bem que Lacan, em seus últimos ensinamentos, se distancia cada vez mais de toda 

suposição estruturalista para colocar o acento sobre a particularidade de cada sujeito 

no manejo com seu próprio gozo, penso que os psicanalistas não deveriam perder de 

vista a orientación diagnóstica que proporcionam as estruturas clínicas, por uma 

razão fundamental: são um instrumento de orientação na direção da cura. Um 

diagnóstico sempre é orientador; que devam ser tomados trabalhos de reatualização 

nas variações e particularidades que sofrem as estruturas clínicas nos tempos atuais, e 

que devamos pôr o acento na particularidade sinthomática de cada caso, não invalida, 

segundo meu ponto de vista, a utilidade e a necessidade de seguir trabalhando com 

elas.  
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Por sua vez, Brodsky (2011) é enfática ao afirmar que a orientação fornecida pela 

estrutura é compatível com qualquer abordagem da psicose, seja a da primeira ou da segunda 

clínica: 

Nada elimina que a localização da estrutura constitua uma das principais apostas das 

entrevistas preliminares. Seja qual for nossa perspectiva neste terreno – continuísta 

ou a favor da neurose, psicose e perversão; das psicoses desencadeadas ou não 

desencadeadas; das psicoses que correspondem ao nó de três ou ao nó borromeano 

etc. –, as entrevistas preliminares devem permitir uma localização da estrutura. Não 

por um espírito classificatório, mas porque as intervenções do analista que têm como 

meta limitar o gozo diferem daquelas que têm como meta a análise da repressão (p. 

15) 

 

Assim como Lacan (1975-76/2007) pontuou que podemos prescindir do Nome-do-Pai 

com a condição de nos servirmos dele (p. 132) também podemos prescindir da primeira 

clínica, a chamada clínica estrutural (e, especificamente, da primeira formalização da clínica 

da psicose), e assim estabelecer coordenadas para uma clínica orientada pelos nós. Mas 

prescindir dessa clínica é possível somente com a condição de servir-se dela. Acreditamos que 

servir-se dessa clínica implica em colocar o que há de mais patente em seu arcabouço teórico-

clínico: a localização estrutural.  

 A passagem da chamada primeira clínica para a segunda clínica lacaniana, que tem 

como ponto-chave a pluralização do Nome-do-Pai, também pode ser lida de acordo com o 

princípio bachelardiano de deformação. Não se trata de uma ruptura radical entre uma clínica 

e outra, pois isso implicaria assumir uma nova práxis (Lustoza & Calazans, 2010). O que está 

em jogo refere-se a uma deformação das coordenadas que guiavam a primeira clínica que não 

implica em abandono dos seus princípios, mas sim, de variações dentro destes.  
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