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Apresentação à 
Coleção Grandes Psicanalistas

A Coleção Grandes Psicanalistas tem a ambição não apenas de apre-
sentar ao leitor as principais coordenadas das obras dos autores nela 

tratados, mas também de situá-las em nosso tempo e em nosso contexto 
cultural. Ao propormos uma pergunta comum que comparece já no título 
de todos os seus volumes, pretendemos revelar o lugar e a inserção de 
cada autor no campo psicanalítico – sua filiação singular ao pensamento 
freudiano –, bem como indicar de que maneira o contato com suas ideias 
contribui para o entendimento dos problemas que nossa época suscita e 
para a clínica do mal-estar contemporâneo.

Consideramos, inspirados no célebre ensaio de Michel Foucault – O 
que é um autor? –, que um “Grande Psicanalista” é aquele que teve su-
cesso em deslocar o “centro de gravidade” da psicanálise contemplando, 
em sua obra, quatro aspectos do pensamento psicanalítico: uma teoria 
do funcionamento psíquico, ou seja, uma metapsicologia; uma concepção 
psicopatológica que lhe é correspondente; uma teoria da clínica que com-
põe seu estilo singular de psicanalisar; e uma reflexão crítica acerca do 
que faz um psicanalista, tanto no que concerne ao processo de formação e 
aos modos de institucionalização da psicanálise, quanto no que se refere 
à situação analítica em si, ou seja, à escuta e ao ato analítico.

Os livros que compõem a coleção são dirigidos a todos os interessa-
dos na psicanálise, bem como àqueles que se dedicam às várias práticas 
de cuidado com o ser humano, e que compartilham da concepção de que 
Saúde implica a busca de um sentido singular para a existência.

Daniel Kupermann
Professor Doutor do Departamento de Psicologia Clínica do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP)

C
ol
eç

ão
 G

ra
nd

es
 P

sic
an

al
ist

as



Introdução.
Por que Lacan?

Este livro é ao mesmo tempo um testemunho de pesquisa e a resposta 
que pude encontrar para esta indagação aparentemente tão simples: 

por que Lacan? Em vez de explanar uma comparação genérica com outras 
formas de psicanálise ou um estudo linear sobre tópicos introdutórios, 
que o leitor encontrará nos textos já consagrados que iniciam o incauto 
nesta matéria, optei por recapitular meu encontro com Lacan. E este en-
contro está mediado pelas condições que o leitor pressentirá neste livro: 
o Brasil, a psicologia, a filosofia, as ciências da linguagem, mas principal-
mente a importância de pensar Lacan no contexto de nossa clínica hoje, 
de nossa pesquisa e do progresso da psicanálise.

É este o meu “porque” Lacan. Parcial. Intencionado. Perspectivo. Que 
fala português. Então, Lacan porque seu estilo é improvável, inimitável 
e provocativo.  

Daí que a abertura deste livro inclua um pequeno ensaio sobre a na-
tureza do estilo em Lacan, com uma evidente tentativa de pensar o estilo 
na história e no tempo. Esse capítulo foi apresentado pela primeira vez 
em Dublin, na Irlanda, quando fazia meu pós-doutorado. Ele é fruto do 
impacto multiculturalista que experimentei nessa aventura em meio a ja-
poneses, indianos, sul-africanos, europeus e sul-americanos, que convi-
viam graças à grande generosidade e empenho de Ian Parker, em redes 
de pesquisa em encontros pelo mundo afora. O texto é um exemplo de 
uma abordagem que tenta pensar Lacan criticamente, em todas as conse-
quências que esta palavra pode trazer: institucionais, clínicas, éticas, po-
líticas e discursivas. Ele foi publicado inicialmente em The Letter, revista 
irlandesa de psicanálise. 

Por que Lacan? Porque ele pensou o fazer da clínica de forma indisso-
ciável de uma crítica do poder e da reflexão ética. 

Dedico este livro aos meus 
analisantes, orientandos 

e alunos, com quem tudo 
aprendi, e de quem tudo também 
desaprendi.
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E crítica é antes de tudo análise da linguagem. Por isso o segundo 
bloco deste livro é um estudo sobre linguagem na clínica.

Este estudo sobre linguagem e interpretação em Lacan relaciona-se 
mais intimamente com outro texto que foi redigido de forma contempo-
rânea ao livro de 1996, ou seja, a minha tese de doutorado sobre As Psi-
coses na Criança: tempo, linguagem e sujeito (Dunker, 2013), editada pela 
Zagodoni. Jamais esquecerei o gesto que deu origem a estes dois textos 
paralelos. Assim como na tese, tentei mostrar que a fundamentação eto-
lógica do estádio do espelho havia avançado desde 1936, data do artigo 
de Lacan, até os modernos estudos da psicologia comparada e animal, 
de 1996; tentei seguir a pista lacaniana de que havia uma semiótica da 
interpretação no livro dos chistes. No contexto dos estudos sobre o pro-
blema da linguagem em crianças com diagnóstico de psicose, fui levado 
a ler e organizar um vasto repertório de textos disponíveis na época so-
bre interpretação, seja de extração semiológica, semiótica ou pragmática 
e até mesmo de filosofia analítica. Tratei de levar a sério a indicação de 
Lacan de que o fulcro prático da teoria da interpretação em psicanálise 
está no livro pouco lido de Freud chamado Os Chistes e sua Relação com 
o Inconsciente. Um dia, enchi-me de coragem e já lá pelos três-quartos da 
tese apresentei-me a meu orientador com um calhamaço de textos e uma 
declaração assertiva: estou disposto a mudar de tema! Em vez das psicoses, 
sobre as quais tinha amealhado um vasto material clínico, iria me dedicar 
ao tema teórico da interpretação. Recebi então, de meu sagaz orientador, 
Luis Cláudio Figueiredo, uma resposta cujo valor de interpretação jamais 
esquecerei: Claro Christian, fique à vontade para aproveitar e mudar de orienta-
dor também! Foi assim que em 1996 terminei minha tese, tendo dois meses 
antes da publicação da primeira edição desse livro. Entre os dois projetos, 
agora reunidos pela Zagodoni Editora, está o tema comum da linguagem 
e do sujeito.

Quatro capítulos deste livro são provenientes de Lacan e a Clínica da 
Interpretação, que veio à luz em 1996 no contexto do Centro de Estudos 
em Semiótica e Psicanálise da PUC de São Paulo. A Editora Hacker, diri-
gida pelo hoje emérito teórico da teoria da comunicação José Luiz Aidar, 
encarregou-se de editar o volume, contendo seis dos quatro artigos origi-
nais reproduzidos aqui. 

Como se exprimia sua diretora, na ocasião, a saudosa Samira Chalub, 
era um momento em que se discutia de maneira acirrada e transversal a 
concepção de linguagem que atravessava a teoria de Lacan. Por aqui ain-
da se tentava entender o impacto do estruturalismo em meio às objeções 
e ponderações críticas de Humberto Eco, Jacques Derrida e Gilles Deleu-
ze. Foi assim que surgiu a ideia de responder a esta controvérsia com 
uma espécie de argumento prático; ou seja, perguntar que tipo de uso da 
linguagem devemos ter em conta durante o tratamento psicanalítico. A 
complexidade do problema remontava ao fato de que naquela altura o 

estruturalismo era uma vaga tão forte que ele havia deixado de ser um 
simples método para apreender sistemas simbólicos como a língua e os 
sistemas de parentesco. Ele havia sido elevado e torcido ao ponto de der-
ramar consequências éticas, estéticas, políticas e lógicas. O método estru-
tural conseguia, assim, prometer uma espécie de unidade para as ciências 
humanas, fundadas que estariam nas ciências da linguagem. 

A intuição básica do livro era simples: partir da divisão que Lacan fa-
zia da prática da psicanálise entre tática, estratégia e política, mostrando 
que a tática era uma questão de estética, e que, dentro da estética, quem 
havia pensado de forma mais próxima os problemas da interpretação 
era a antiga tradição da retórica. O programa é declarado e explícito em 
Lacan; apesar de que poucos comentadores levaram esta pista até suas 
últimas consequências. A estratégia, segundo minha hipótese, refere-se 
à estrutura dialética do tratamento, no qual interpretação e manejo da 
transferência se alternam como dois tempos fortes que atravessam toda 
a experiência analítica do início ao fim. Quanto aos fins e ao seu domínio 
que é a política, tentei pensá-los com referência ao que se pode chamar de 
lógica da interpretação; ou seja, seu lugar no horizonte de conclusão de 
uma análise, seja ele pensado pela sexuação ou pelo real. 

Estes estudos sobre a interpretação eram complementados por dois 
ensaios que de certa maneira condicionam a interpretação do ponto de 
vista diagnóstico. O primeiro, que depois recebeu inúmeros desenvolvi-
mentos, está na origem de meu livro sobre O Cálculo Neurótico do Gozo 
(2002) e versa sobre o que são as estrutura clínicas em Lacan. Pois se é fato 
que a interpretação depende de um estilo e de uma poética, pela qual o 
analista exerce sua liberdade criativa na linguagem, se ele depende de um 
horizonte de construção e dissolução ética de contextos locais de lingua-
gem, ou de montagens da transferência, e se ademais ela se rege por um 
télos lógico de tal forma a ser pensada na totalidade de uma experiência, 
a interpretação depende ainda de a quem ela se dirige e isso faz função 
diagnóstica. As estruturas clínicas da neurose, da psicose e da perversão 
são assim uma condição de possibilidade para a interpretação, que define 
seus limites, que organiza sua política que nos convida a estabelecer a 
prioridade de certos problemas clínicos sobre outros. 

Por que Lacan? Porque ele nos coloca de modo incontornável diante 
da relação tensa com a universalidade dos saberes, pensando a psicanáli-
se como uma pesquisa, uma pesquisa do inconsciente; como a isso se refe-
ria meu querido professor Luis Carlos Nogueira. Lacan trouxe para a psi-
canálise uma disciplina de reinvenção e fidelidade a Freud, nos levando 
aos debates e métodos da ciência de sua época junto com os autores mais 
clássicos da filosofia. A linguística não parou com Saussure e Jacobson, 
a topologia descobriu os polinômios de Alexander, fundamentais para a 
teoria dos nós, só depois da morte de Lacan, a etologia avançou muito de-
pois de Lorenz e Baldwin, a filosofia de Hegel não se contenta mais com 
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os comentários de Kojéve e Hyppolite, a literatura não se encerrou com 
Joyce e Duras. Este não é um livro sobre os conceitos básicos ou essenciais 
de Lacan, mas uma mostra de como é possível pesquisar com Lacan de tal 
forma a buscar o horizonte da subjetividade de nossa época. 

O capítulo que escrevi em colaboração com minha ex-orientanda e 
amiga Tatiana Assadi sobre a alienação e a separação dos processos in-
terpretativos em psicanálise (Dunker, 2004b) é a tentativa de processar 
uma espécie de atualização da teoria lacaniana da interpretação a par-
tir do Seminário XI sobre Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, 
de 1963. As duas posições subjetivas, da alienação e da separação, que 
determinavam o processo transformativo no interior de um tratamento 
psicanalítico, de certa forma introduziam uma nova consideração sobre o 
sujeito que jamais se expôs a uma revisão sistemática pelo próprio Lacan. 
As indicações preciosas que encontramos sobre a interpretação neste se-
minário, por exemplo, que ela não está aberta a todos os sentidos, parece 
muito mais uma resposta de ocasião a Leclaire e Laplanche do que pro-
priamente uma ressignificação da teoria do significante na interpretação, 
tal como aparece em Função e Campo ou em Direção da Cura. Neste ensaio, 
tentamos pensar as consequências desta nova teoria da alienação, cujo 
produto é uma concepção mais forte de fantasia, à luz de uma concepção 
ampliada de linguagem que leve em conta não apenas as operações de 
significação e significância entre significantes, mas também as incidên-
cias da transcrição (passagem entre meios de linguagem, do oral ao escri-
to, por exemplo), da tradução (passagem de uma língua para outra) e a 
transliteração (passagem de um sistema de escrita para outro). 

O capítulo original sobre a interpretação na psicose é no fundo a rea-
plicação desta intuição genérica que atravessa este livro, de que as modi-
ficações e ampliações da concepção de linguagem em Lacan determinam 
seu entendimento e sua prática da interpretação. Ele foi originalmente 
apresentado e discutido nas aulas de Formações Clínicas do Fórum do Campo 
Lacaniano de São Paulo. Da teoria dos atos de reconhecimento à experiência 
da fala, da fala vazia ou plena ao significante, do significante à enuncia-
ção, da enunciação ao sentido, do sentido à falta de sentido presente no 
nome, da função de nomeação ao dizer e deste à letra, não há mutação 
no tema de linguagem que não se refira a uma transformação da prática 
de interpretação. Contudo, se esta intuição é correta, onde estará a teoria 
da interpretação na psicose para além do texto de 1958 sobre a Questão 
preliminar? Este é o experimento que permitiu opor a função do shifter à 
função da nomeação na escuta psicanalítica do delírio. No escopo clínico 
das psicoses, este pequeno estudo defende a tese de que o delírio é uma 
destas estruturas de ficção que anelam e desanelam a verdade no Real. O 
desenvolvimento conceitual deste nó formado pela nomeação e pelo shif-
ter tem por contraponto a nossa teoria das Formações Psicossomáticas, 
desenvolvida no livro conjunto A Pele como Litoral (2011), produto de nos-

sa intervenção em hospitais da Grande São Paulo, no âmbito da Rede de 
Pesquisa sobre Sintoma e Corporeidade do Fórum do Campo Lacaniano. 

O capítulo sobre o Dever de Dizer e o Dever de Calar (Dunker, 2012a) 
é uma espécie de complemento, quinze anos depois, ao artigo inicial 
sobre Lógica da Interpretação. A partir de uma análise das categorias mo-
dais, tendo em conta sua inflexão ética, tentei mostrar que o silêncio do 
analista pode ter uma nova função. No fundo, é um texto que faz um 
balanço crítico de uma experiência de análise, comparativamente muito 
mais silenciosa antes do que parece ser a regra hoje. Essa alteração, seja 
ou não decorrência do encurtamento do tempo das sessões, remete à 
potência conceitual da noção de dizer, bem como uma revisão da ética 
do psicanalista e da sua figura fundamental do desejo do psicanalista à 
luz dos últimos escritos de Lacan. Ele debate com o lamento de muitos 
psicanalistas de que hoje, dizem ser preciso fazer muito mais psicote-
rapia que antigamente, que hoje não dispomos dos mesmos recursos 
de tempo e de radicalidade quanto à presença do psicanalista, como se 
dispunha vinte ou trinta anos atrás. De certa forma, este estudo comple-
menta a tese de livre-docência que defendi em Estrutura e Constituição da 
Clínica Psicanalítica (Dunker, 2012b), acerca do caráter híbrido do fazer 
do psicanalista, entre a direção da cura como experiência de verdade do 
desejo, o método clínico de tratamento dos sintomas e a retórica tera-
pêutica da palavra. 

Por que Lacan? Porque ele pensou o sujeito no que este tem de mais 
efêmero e raro, junto com o que nele há de mais materialista e universal: 
a linguagem. Ou seja, ele permite defender a categoria de sujeito e ao 
mesmo tempo nos adverte da periculosidade filosófica que isso repre-
senta. 

Ainda na Universidade São Marcos, redigi o capítulo sobre a teoria 
do sujeito em Lacan (Dunker, 2001). Motivado pela necessidade de dialo-
gar com outras teorias do sujeito, notadamente as teorias sociais críticas 
e as teorias da educação, este é um estudo comparativo que tem como 
benefício principal mostrar a importância das noções de constituição, 
construção e formação em Lacan, que posteriormente empreguei como 
fundamento do método para entender as práticas de cura, tratamento e 
terapia em psicanálise, método este baseado em uma topologia histórica.

A teoria do sujeito em Lacan é dependente de seus desenvolvimen-
tos sobre a linguagem, notadamente a experiência de reconhecimento, 
mas também ela é covariante de suas intelecções sobre a divisão sexual 
do sujeito. O longo caminho que vai da crítica do conceito freudiano, re-
lativo ao Complexo de Édipo e o papel crucial que nele toma a angústia 
de castração, impõe variações que culminam nas teses sobre o objeto a, 
na concepção de gozo e a teoria da sexuação, dos anos 1970. O ponto de 
partida para esta longa trajetória está na intuição, ademais freudiana, de 
que talvez não exista apenas uma, mas várias teorias da sexualidade em 
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psicanálise. É disso que trata o capítulo sobre Teorias da Sexualidade em 
Psicanálise.

Tendo a linguagem de um lado e a sexualidade de outro, Lacan de-
senvolve sua teoria sobre as estruturas clínicas. Da linguagem que Lacan 
importou o método estrutural pelo qual foi possível pensar as estruturas 
clínicas como mitos, como posições do sujeito na linguagem, em todos os 
seus níveis: do significante, do discurso, da letra e enunciação. Da sexua-
lidade Lacan importou uma variação da dialética necessária para pensar a 
lógica do não-todo. Esse duplo movimento é o que apresento no capítulo 
sobre O que São Estruturas Clínicas. 

O capítulo sobre discurso e narrativa (Dunker, 2004a) corresponde 
ao resultado preliminar de minha pesquisa de pós-doutorado, realizado 
sob supervisão de Ian Parker e Erica Burman, em Manchester entre 2001 
e 2003. Seu propósito mais genérico é introduzir a noção de narrativa em 
psicanálise de orientação lacaniana, examinando a fundo a tese de que a 
verdade possui estrutura de ficção. Se isso é verdade, para insistir no signi-
ficante, quando e por que podemos dizer que um sujeito é capaz de criar 
ficções? Seriam as teorias sexuais infantis, os mitos individuais dos neuró-
ticos, os romances familiares, sem falar na mitologia pessoal das pulsões 
gêneros psicanalíticos de ficção? Novamente tentei reconectar Freud e La-
can sem que o segundo fosse apenas a verdade “revelada” do primeiro. 
Tentei mostrar, sem trair o método estrutural, quais seriam as condições 
lógicas para que a criança pudesse entrar nos discursos. Era uma época 
em que se discutia ardorosamente o problema da entrada na linguagem 
e suas relações com a decisão da estrutura clínica. Ou seja, se a maneira 
como a criança se apropria da linguagem é também a maneira como ela 
decide sua relação com o desejo e com o falo, subsequentemente com o 
modo neurótico, psicótico ou perverso de relação com a linguagem, que 
lugar se reservaria nesse processo de constituição aos discursos, no sen-
tido dos quatro discursos: universitário, de mestre, da histeria e do psi-
canalista? Uma teoria da gênese dos discursos parecia-me absolutamente 
essencial para dirimir o equívoco entre os chamados desenvolvimentis-
tas, que defendiam a importância das experiências locais da criança, e os 
logicistas, que acreditavam que havia muito pouco a fazer quanto à inter-
venção nesse processo. Ou seja, para julgar as pretensões clínicas que per-
mitiriam “tirar” uma criança de sua rota rumo ao autismo, ou entender 
como ela se alienava primordialmente, faltava um capítulo da conversa 
que parecia estar muito distante da clínica, a saber, a teoria dos quatro 
discursos. De fato, em anos posteriores desenvolvi várias hipóteses sobre 
o potencial uso clínico da teoria dos discursos, antes tão severamente con-
finada ao estatuto isolado de uma espécie de teoria social lacaniana.

Por que Lacan? Porque ele nos convida a pensar o impossível.
E o impossível para Lacan se apresenta em diferentes figuras: a an-

gústia, o sujeito, o desejo obsessivo, o objeto a e, finalmente, o Real. Con-

trariamente a uma certa tendência do pós-lacanismo que autonomiza os 
últimos escritos de Lacan como uma nova clínica, repetindo o erro que se 
fez com Freud ao supervalorizar a última tópica, quero crer que há uma 
razão de método em Lacan: nunca separar os desenvolvimentos sobre a 
linguagem e a estrutura dos avanços de formalização sobre o Real, Sim-
bólico e Imaginário. Nada mais ideológico do que esta espécie de desgar-
ramento clínico entre estruturas antropológicas e estruturas ontológicas. 
Como tentamos mostrar em nossas pesquisas junto ao Laboratório de Te-
oria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que coordeno junto com Nel-
son da Silva Jr. e Vladimir Safatle, desde 2008, a teoria dos três registros 
provém de Hegel e de Méyerson, da crítica ao kantismo e ao positivismo, 
da epistemologia marxista e do surrealismo. Ainda que os últimos avan-
ços de apreensão do Real se devam a topologia e a lógica, esta intuição 
é originariamente uma reflexão sobre o tempo e a história, nunca um es-
quematismo classificatório.

Nos capítulos inéditos sobre A Travessia da Angústia pelo Real, Simbó-
lico e Imaginário, apresentado no histórico evento de 2013 “Lacan na IPA” 
e Gênese e Estrutura do Conceito de Real, tento mostrar como o Real é tanto 
o impossível quanto contingente. Ele é tanto o que nos orienta na clínica 
quanto o pior. O tempo, a negatividade e linguagem são as condições 
pelas quais Lacan efetivou à sua maneira uma ciência do Real.

Por que Lacan? Porque ele nos fornece as ferramentas para nos imuni-
zarmos contra a própria degradação de seu estilo, de sua teoria e de sua 
clínica. 

Este é um livro que tenta responder a pergunta mais simples e mais 
essencial: o que fazemos quando fazemos psicanálise? Nos vinte cinco anos 
que separam os primeiros dos últimos estudos deste livro a psicanálise 
se transformou. O acesso aos textos aumentou; a tradição de comentário 
permite andar em companhia onde antes cada esquina representava um 
risco. Mas quero crer que o ganho em detalhamento perdeu um tanto 
em termos da apresentação de problemas mais gerais, que permitiriam 
a concorrência de esforços de pesquisa e de investigação. Hoje, as linhas 
de comentário parecem tão independentes que não se consegue dirimir 
as conversas entre leituras divergentes. Neste livro ainda se poderá ver 
comparações e teses sintéticas que hoje seriam uma temeridade, senão 
uma ignorância. Ainda assim, os pecados de juventude são os que ficam. 

Por que Lacan? Porque sim!
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1 O Estilo de Lacan

Na abertura do Escritos, o único livro propriamente publicado por La-
can, encontra-se uma afirmação clássica que diz: o estilo é o homem. 

Estilo é uma noção difícil de definir, apesar de sabermos empregá-la com 
facilidade. Diz-se que alguém tem estilo, às vezes, como sinônimo do que 
a psicologia popular chama de personalidade ou classe. São noções que su-
gerem que alguém tem algo de muito próprio que torna esse alguém... 
alguém. Mais precisamente isso significa que podemos reconhecer esse 
alguém; mas o curioso é que não sabemos, como e por que o fazemos. 
Quando reconhecemos um estilo, há a impressão de que existe uma es-
sência perceptível naquela pessoa, uma essência que a faz diferente, úni-
ca e idêntica a si mesma. Há outra propriedade importante da noção de 
estilo. O estilo é algo que se deseja possuir ou que se deseja encontrar em 
alguém. Alguém sem estilo é alguém comum, no sentido de vulgar, or-
dinário ou indiferenciado. É aquele que está submetido a signos, modos 
de ser, falar, vestir e consumir inautênticos. É aquela pessoa cujo estilo de 
vida nos parece inautêntico ou postiço.

Ora, esta maneira de entender o que é um estilo é completamente 
oposta à de Lacan. Se seguirmos a referência completa, encontramos que 
a frase usada por Lacan, na contracapa de seu Escritos, vem de Buffon e 
não diz apenas que “o estilo é o homem”, mas que “o estilo é o homem a 
quem nos dirigimos”. Por esta afirmação se depreende que meu estilo não é 
uma coisa que está em mim, que eu possuo e que corresponderia à essên-
cia mais íntima de meu ser. Por exemplo, agora, enquanto escrevo, meu 
estilo (se eu tivesse um) estaria em vocês não em mim. Afinal, é a vocês 
que eu estou me dirigindo. É a vocês que estou me endereçando. Mas 
aqui vale a pena examinar melhor este a quem nos dirigimos. O que signifi-
ca me dirigir a vocês? O leitor já deve ter tido aquela desagradável sensa-
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