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Garrafa jogada ao mar editorial 

(A propósito do conceito de Castração em psicanálise) 

 

Por que mais uma revista de psicanálise? 
Porque não há leitores. 
[Do editorial do primeiro número de Conjetural, revista psicanalítica ] 
 
 
 
Fazer correr tinta para marcar território parece um motivo tão bom 

quanto qualquer outro para se escreverem livros. E certa produção 

constante e autofinanciada de publicações, que engrossa as prateleiras de 

saldos, faz pensar nele. Não me refiro apenas aos efeitos da queda de 

qualidade em formas e conteúdos devida ao imperativo acadêmico, 

conhecido como publish or perish, senão à necessidade de obrar livros em 

pessoas que não estão sob a coação de uma carreira universitária, 

escrevem mal e pouco tem a dizer. Seria o prazer de ver o próprio nome em 

letras de forma? 

Parece arriscado pronunciar-se sobre o desejo dado a ler no “a letter, 

a litter”, de Joyce, ou no “poubellication” com que Lacan o prolonga. 

Imagino, porém, que não deva ser o mesmo, no mínimo pelo fato de um 

apresentar isso como literatura e o outro, como psicanálise. Não me 

disponho a abundar mais ainda sobre o estilo do mestre francês, baste 
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apenas deixar no ar uma pergunta sobre o que esperaria ele da sua 

produção escrita ao se comparar a um Sollers ou a um Joyce; ou ao evocar 

a ambição deste último de durar um século, antes de finalmente ser digerido 

pela cultura. Duvido muito que escrevesse apenas para fazer a festa dos 

exegetas2. O que me parece dificilmente contestável é que contava com seu 

carisma pessoal para induzir possíveis consumidores a comprar o livro de 

mais de 800 páginas denominado Escritos, e a se empenharem na 

laboriosa empreitada de decifrado e exegese que exige3. 

A idéia de publicar precisamente porque ninguém lê parece orientar a 

estratégia de alguns autores quando abordam em seus artigos assuntos 

manjados e repisados centenas de vezes como se fosse a primeira vez que 

se fala deles. Com efeito, já que ninguém leu nada até agora, quem agora 

escreve será o primeiro a ser lido, como a exceção que confirma a regra. 

Pronto assistiremos ao nascimento do movimento dos autores-sem-leitor ou 

dos autores “esperando o leitor”.  

Há, com certeza, outras posições de autor, além da histérica, que se 

propõe a fazer desejar ou a obsessiva, empenhada em mostrar a natureza 

excremencial do objeto precioso do desejo. Mas são estas duas que me 

interessa reter aqui a propósito de dois recentes4 lançamentos (termo 

                                         
2 O bom de Lacan ser complicado, dizia um colega, é que me pagam por explicá-lo... 
3 Isto me parece confirmado pela decisão da editora Seuil de fazer constar apenas o seu nome na 
revista da Escola Freudiana, Scilicet, composta, por uma decisão teórica, de artigos não 
assinados. 
4 Recentes sete anos atrás, cuando isto foi escrito. 
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sintomático, que mal consegue esconder a queda que pretende evitar 

invocando uma sublime e eterna ascenção aos céus dos livros jogados ao 

mercado editorial) da nossa combalida literatura5. Não me proponho a 

resenhar os livros, que merecem ser lidos por mérito próprio. Nem mesmo 

pretendo ocupar-me do que neles é essencial, mas de algo lateral, 

acessório; a saber, do modo como apresentam ao suposto leitor o complexo 

de castração, com seus dois conceitos correlatos: o complexo de Édipo e o 

falo.  

É precisamente sobre esta suposição que me interessa refletir. Mais 

especificamente, sobre os pressupostos que os autores endossam ao leitor 

em relação a tais noções e cuja aceitação implícita e prévia é imaginada 

quando não exigida dele. Ou seja, o que se espera que entendamos quando 

se nos fala de falo e de castração? 

 

 Como ambos livros pertencem à comunidade lacaniana, tais 

pressuposições revelam os sedimentos das sucessivas releituras feitas por 

Lacan ao longo dos anos. Eis o primeiro problema: conquanto seus 

remanejamentos do texto freudiano não constituem uma série homogênea e 

progressiva, mas fazem parte das idas e vindas do movimento do que se 

denomina “seu ensinamento” (mon enseignement), toda apresentação que 

                                         
5 Por “nossa” entenda-se: psicanalítica. Refiro-me a Philippe Julien, Psychose, perversion, névrose. 
Paris: Érès, 2000. E a tradução brasileira de Jean-Pierre Winter, Os errantes da carne, Rio: 
Companhia de Freud, 2001.  
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se anuncie como canônica acaba fazendo passar de contrabando um 

recorte do leitor que não é mostrado como tal6. Para testar este ponto decidi 

confrontar o modo de recortar destes autores com outro anterior, já 

consagrado, o de Moustapha Safouan. Falo de um livro de 1974, hoje 

considerado um clássico de nossa literatura: Estudos sobre o Édipo7. 

 Se o primeiro problema é a multiplicidade das leituras do mesmo 

assunto, o segundo é o complexo de castração em si, como conceito e 

como fenômeno da clínica. Ou, melhor, porque não me proponho a uma 

empreitada epistemológica, o modo como certas conclusões presumidas 

passam silenciosas e obnubilam legítimos questionamentos, cuja insistência 

não deixa de se fazer sentir nas análises e nas supervisões. 

 

Julien, por exemplo, cujo estilo de leitor não costuma empurrá-lo a 

aparar as arestas do texto lacaniano, escreve com força de apotegma: “Não 

é nem tendenciosidade nem exagero dizer que o ensino de Lacan terá sido 

um diálogo constante com Freud a propósito do complexo de Édipo.” 

(Julien, 2000, p. 55) Alinhar o ensino de Lacan ao complexo desta maneira 

parece uma decisão não assumida de minimizar que em 1970 o édipo foi 

declarado um sonho de Freud que carece ser interpretado (declaração que 

                                         
6 Não raro, por exemplo, toma-se o último Lacan como o derradeiro. A palavra final sobre assuntos 
de doutrina, esquecendo sua lição de que às vezes a melhor chave de leitura para o último 
encontra-se no primeiro. 
7 Vou me referir à tradução argentina do livro de Safouan: Estudios sore el edipo, México: Siglo 
XXI, 1981. 
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levou J.-A. Miller a intitular toda uma parte deste seminário, ao estabelecer 

o texto para a publicação oficial da Seuil: “Além do complexo de Édipo”8) 

Sem dúvida para Freud nunca esmoreceu a importância atribuida ao 

“complexo nuclear da neurose”. O mesmo Julien se ampara numa nota 

acrescentada em 1920 aos Três ensaios: 

 
Todo recém chegado ao mundo humano recebe a incumbência de dar conta do 
complexo de Édipo. [...] O reconhecimento da sua existência tornou-se o 
schibboleth que distingue os partidários da psicanálise dos seus adversários. 

 
Tampouco resta dúvida que Lacan se houve durante anos com o 

complexo de Édipo como pedra angular do edifício da psicanálise, “sem a 

qual ela não passa de um delírio a dois”. Julien retira esta observação do 

próprio Freud interrogando-se pelas suas diferenças com o presidente 

Schreber, e da “Proposição” de Lacan de 1967, onde este reserva ao 

complexo o elo simbólico que sustenta a psicanálise em seu lugar (sendo os 

outros dois: a sociedade dos analistas, para o imaginário, e a segregação 

verificada pela política nazista da solução final, para o real!).  

Julien não esquece que o complexo de Édipo deve ser correlacionado 

com o de castração e que Lacan tentou racionalizar a relação entre ambos 

transformando pai Jacob numa função, no sentido lógico-matemático do 

termo. Outras vezes, entretanto, o autor dá a impressão de dizer que o 

Vater freudiano e a função paterna lacaniana seriam intercambiáveis, o que 

de modo algum pode afirmar-se sem desconsiderar que o famoso “retorno a  

                                         
8 aula de 11 de março de 1970  
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Freud” está no bojo de uma mudança de discurso em relação ao 

freudismo9. 

 

Algo de cronologia.  

Freud imagina um complexo de castração a partir da “teoria infantil da 

universalidade do pênis”, que constata durante o tratamento de Herbert 

Graf, dito o Pequeno Hans, em 1908. Mas é apenas em 1923 que o 

complexo passa a estar integrado à teoria do desenvolvimento sexual, 

ligado ao Édipo e postulado como universal (cf. “A organização genital 

infantil”). É aqui onde se considera a hipótese de uma fase fálica 

caracterizada pela ausência de representação de um sexo feminino em que 

“a oposição [dos sexos] é órgão masculino ou castrado”. Em vida de Freud 

houve inúmeros desenvolvimentos para referir estas operações à ordem 

cultural e à lei constitutiva do humano, mas nada semelhante ao que 

aconteceria durante a adesão de Lacan ao estruturalismo nos anos 50. 

No seminário decisivo de 1956/7, dedicado precisamente ao caso 

Hans, Lacan distingue a castração da frustração e da privação, situando-as 

do ponto de vista do agente e do objeto no quadro dos três registros da 

experiência. O falo é apresentado ali como o operador central. Nesse ano e 

                                         
9 Mesmo declarando o modo lacaniano de apresentar a psicanálise uma purificação da verdadeira 
mensagem de Freud (os ecos religiosos são intencionais) não deixa de tratar-se de outro discurso 
com leis próprias. A freqüente comparação entre Newton e Einstein para referir-se a um Freud que 
teria sido absorvido por um Lacan que ampliara o campo da experiência ao mesmo tempo que 
dera a racionalidade do campo restrito anterior, não deixa de ser problemática até para a física.  
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nos dois seguintes, Lacan se ocupa de fundar a racionalidade do complexo 

de Édipo como uma estrutura simbólica, que deve servir para explicar tanto 

os tratamentos analíticos como as observações do desenvolvimento infantil. 

Demonstra que as etapas sucessivas do complexo, tal como apresentado 

por Freud, não são homogêneas pois privilegiam registros diferentes.  

A política lacaniana daquela época comportava o desvio estratégico 

de contestar o pós-freudismo anglo-americano, que teria arruinado a lógica 

freudiana ao introduzir uma teoria da relação de objeto demasiado centrada 

nos dados da realidade. E o procedimento incluia um fortalecimento tático 

do Édipo, com o intuito de demonstrar que este não pode explicar-se pela 

história do sujeito senão o contrário. Tudo começa, então, com o desejo 

inconsciente da mãe pelo falo, concebido como uma função necessária da 

estrutura, e não com o desejo do filho pela mãe, que seria um dado da 

experiência clínica “observável”10. O desejo materno engendra o do filho, 

segundo a lei que distingue o desejo da necessidade e que postula o desejo 

como uma função do desejo do Outro. 

 

Nada é tão consensual entre os psicanalistas quanto o falo. O falo 

nos une enquanto grupo tanto quanto nos separa do resto da comunidade 

intelectual. Separação que pode constatar-se no sarcasmo paternalista com 

                                         
10 Boto aspas nesta observação porque ela é por completo dependente de uma interpretação 
teórica que lhe é prévia. 
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que filósofos e cientistas se referem a nosso conceito mór, considerado por 

eles um resíduo supersticioso que estraga nossas pretensas aspirações ao 

status, não digo de cientistas, de modernos mesmo. Nem o inconsciente, 

que para alguns (Althusser, por exemplo) caracteriza o objeto mesmo de 

nossa disciplina, possui a unanimidade do falo. Com involuntária ironia, uma 

colega encerrou uma discussão epistemológica assinalando que as 

dificuldades com o conceito de falo não se devem à teoria mas aos conflitos 

inconscientes com o próprio! “Teus problemas com o ‘complexo de 

castração’ devem-se aos teus problemas com o complexo de castração...” 

Esta engraçada tautologia reflete o círculo vicioso em que nos 

engajamos todo vez que que recorremos ao amparo da natureza para 

legitimar ou fundamentar uma idéia abstrata que deveria dar conta dela11. 

Por exemplo, Laplanche e Pontalis (as ênfases são deles, exceto o 

“naturalmente” da última citação, que é minha): 

Na gênese empírica do complexo de castração, tal como Freud a descreveu, vêm 
desempenhar o seu papel dois dados de fato: a verificação pela criança da 
diferença anatômica dos sexos é indispensável para o aparecimento do complexo. 
Ela vem atualizar e autenticar uma ameaça  de castração real ou [fantasística]12. 
 
Ou: 
 
O complexo de castração é constantemente encontrado na experiência analítica. 
Como explicar a sua presença quase invariável em todos os seres humanos, 
quando as ameaças reais a que deveria a sua origem estão longe de ser sempre 

                                         
11 Recurso de que Lacan tampouco se priva quando procura autorizar seu estágio do espelho pela 
imaturação neurológica do bebê, ou a pulsão de morte pela entropia dos organismos pluricelulares. 
Só que nele se trata de uma estratégia retórica para introduzir conceitos difíceis de serem 
engulidos. Dourar a pílula, enfim. 
12 Verbete “Complexo de castração” no Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis, de 
1967, que resume ainda hoje a leitura canônica da teoria psicanalítica. São Paulo: Martins Fontes, 
1986. 
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encontradas (e ainda mais raramente seguidas de execução!), quando é mais do 
que evidente que a menina não poderia sentir-se ameaçada efetivamente de ser 
privada daquilo que não tem? 
 
Ou, ainda:  

O complexo de castração não é redutível a uma situação real, à influência 
efetivamente exercida sobre a criança pelo casal parental. Ele retira a sua eficácia 
do fato de fazer intervir uma instância interditora (proibição do incesto) que barra o 
acesso à satisfação naturalmente procurada e que liga inseparavelmente o desejo 
à lei. 
 

Complexo é uma palavra importada de um psiquiatra alemão 

chamado Ziehen pelo grupo de Zürich (leia-se: Jung e cia.), e que designa 

um dispositivo fixo de cadeias associativas reveladoras (esta é a hipótese) 

de uma  estrutura latente tipificada psicologicamente. “Círculos de 

pensamento e de interesses dotados de poder afetivo”, como se exprime 

Freud, separados da consciência e com ação sobre esta. Conjunto 

organizado de representações e recordações de forte valor afetivo que 

organiza traços pessoais. O fato de Freud ter limitado a existência de 

complexos ao número de dois dá subsídios para identificar ali a estrutura e 

não apenas uma configuração psicológica entre outras. 

Castrar, para o dicionário, é uma palavra derivada do latim, castratio. 

Criada no fim do século XIV para designar a operação pela qual se priva um 

animal das glândulas genitais, condição da sua reprodução. É sinônimo de 

emasculação (literalmente: privar da masculinidade) e a cirurgia moderna 

construirá o termo “ovariectomia” para referir-se à ablação dos ovários. O 

mito, onde Freud abreva para inventar seu complexo, se origina em Cibele, 
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a deusa frígia, responsável pela automutilação de seu filho e amante Attis. 

Mito que está na origem de um culto que chega até a Roma imperial e que 

culminava na extirpação dos próprios testículos e da verga. O papa Leon I 

proíbe as práticas de emasculação voluntária13. O século XVIII fez exceção 

com os castrati preparados para o bel canto, demanda cultural frente à qual 

a igreja fechou oportunamente os olhos. Na índia esta prática continua a ter 

adeptos entre os Hijras até nossos dias. É por esta origem que o sentido 

figurado transmite a idéia de cercear, abortar; frustrar ou frustrar-se. 

 

Sem nos amedrontarmos com injunções do tipo credo quia absurdum, 

como a da colega mencionada acima, poderemos facilmente constatar que 

o consenso sobre o complexo de castração esconde um dissenso que não 

se reconhece a si mesmo e que às vezes transparece no interior de um 

mesmo texto, não infreqüentemente separado por apenas alguns 

parágrafos. Do sentido de privar, interromper, desanimar (associado aos 

afetos de ódio e medo e a condutas de segregação ou de fobia), passa-se, 

sem solução de continuidade, a seu oposto: acrescentar, suplementar, 

complementar, promover, prover, assumir (associado à  tolerância e ao 

amor ao próximo). 

                                         
13 Lacan, não Freud, para quem a ameaça de corte vem de fora do sujeito, faz valer esta auto-
mutilação na orígem mítica, e carrega na vertente do sacrifício (a “livra de carne” que devemos ao 
Outro). 
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Safouan, por exemplo, nota que nos juízos de impossibilidade no 

discurso dos pacientes “se faz sentir o peso da castração, no sentido exato 

do termo.14” E mais adiante: 

o falo é, a nosso modo de ver, o significante do Outro na medida em que este 
Outro não poderia articular o significante que garantiria a verdade do seu discurso, 
ou mais ainda, que ele é o ponto menos-fi, no qual se indica, com a carência deste 
mesmo significante, a falta para ser do sujeito. A paixão da Verdade na qual se 
arraiga a sexualidade do homem tanto quanto a da mulher, é paixão do Falo.  
 

E no livro de Winter, dedicado à histeria masculina: 

Antes de ir mais longe, o que devemos entender aqui por castração? Num primeiro 
tempo, esta designa a impossibilidade daquele sonho de harmonia, partilhado por 
todo o gênero humano, baseado numa dupla recusa: a da diferença dos sexos e a 
da filiação. A castração é a aceitação de um limite de si que é aceitação, não só do 
que sou, mas sobretudo do que não sou. E, antes de mais nada, o que não sou é 
o Outro sexo.15  
 

Não critico as definições que cito, deixo constância apenas do meu 

espanto de que isso tudo caiba dentro da classe “castração”, como se 

fossem meros esclarecimentos do que Freud disse que a castração é: a 

fantasia de que o pinto me seja tirado. Isso sem mencionar a dificuldade 

suplementar introduzida pelo obscuro objeto do desejo de Lacan, o petit a, 

introduzido de supetão depois do falo, sem que nada pareça justificar a sua 

presença ou a sombra com a qual eclipsa o conceito freudiano.  

Winter, por exemplo, depois de situar o falo em relação ao narcisismo 

e afirmar uma falha identificatória narcisista no histérico (“que o teria 

preparado para satisfazer [o homem e a mulher] em posição de objeto”), 

                                         
14 Meu grifo. 
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abandona o falo à própria sorte e começa a falar do objeto a: “[...] o histérico 

se identifica à verdade de que faz o objeto mesmo de sua pulsão[;...] o 

mestre quer produzir o objeto a minúscula que o histérico se propõe 

encarnar”. Não me interessa aqui entrar nos pormenores da teoria do -ϕ e 

do objeto a, mas fazer observar uma operação retórica que não por 

recorrente mostra melhor a que veio. Enfim, sempre com referência à 

histeria, mas desta vez da pena de Julien, temos que: “o mestre e senhor 

(maître) é um homem castrado, ja que a mestria exclui de si o gozo e se 

contenta com a mesura e a moderação que impõe o princípio de prazer-

desprazer.” (p. 172) 

 

Lacan, da sua parte, submete a uma constante variação as fórmulas 

destinadas a definir a castração e as provas específicas dela que são 

necessárias para que uma análise alcance seu fim e seus fins. A assunção 

é uma delas, e os ecos religiosos da palavra não se perderão 

completamente quando a sua essência passe a ser a inexistência lógica da 

relação sexual. Temos, pois, a castração como condição e a castração 

como resultado de uma psicanálise bem sucedida e levada até o termo. E 

as referências universais se sucedem, de Freud a Lacan, fundamentadas 

ora na natureza, na língua ou na lógica. 

 

                                                                                                                            
15 Meu grifo 
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Pierre Winter (p. 15, meu grifo e meu ponto de interrogação): 

Antes de ir mais longe, o que devemos entender aqui por castração? Num primeiro 
tempo, esta designa a impossibilidade daquele sonho de harmonia, partilhado por 
todo o gênero humano, baseado numa dupla recusa: a da diferença dos sexos e a 
da filiação. A castração é a aceitação de um limite de si que é aceitação não só do 
que sou, mas sobretudo do que não sou. E, antes de mais nada, o que não sou é 
o Outro sexo. Em suma, ser castrado, diferentemente de ser capado, que é da 
ordem da resignação, até mesmo do real [?], é renunciar por um ato psíquico à 
identificação ao sexo que não se tem e substituir pela filiação reconstituída o 
romance familiar, que era o preferido. 
 

Philippe Julien (pps. 101/102, ele sublinha): 

1. A mãe não tem o falo 
 
“[...] Se a criança recebeu da mãe a significação fálica de sua carência 
[manque], então pode fazer-se objeto fálico para ela como imagem (Lacan o 
anota como fi  minúscula: φ). O sujeito, menino ou menina, é, mediante a 
imagem do seu eu [moi], o que falta à mãe. Tal é a aposta para o não-
psicótico. A mãe não tem o falo logo eu o sou...para ela!” 
 

2. A angústia 
 
[...] Como diz Lacan: «E sempre a questão de saber por que via a criança dará 
[donnerá] a sua mãe esse objeto de que ela carece.» [...] Sim, mas como estar 
à altura do desejo da mãe?  
Da impossibilidade de responder nasce a angústia de castração. É bem porquê 
Lacan dizia: «[...]A castração da mãe [...] implica para a criança a possibilidade 
de devoração e de esfacelamento»  
Ser o objeto fálico imaginário para preencher o desejo da mãe é a angustia 
mesma de ser engolido por ela. 
 

3. A mãe tem o falo 
 
Tal é a Verleugnung: [...] Lá onde nela o falo simbólico falta, o sujeito coloca 
[pose: postula?] em seu lugar um fetiche como falo imaginário.  

 

 Vale a pena ler de novo, deixando de lado que a significação de uma 

carência tenha como resultado fazer-se “objeto fálico como imagem”. 

“Imagem do eu”, escreve o autor. Sim, mas, qual imagem: minha figura no 
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espelho? A que deveria figurar mas não figura16? Ou, ainda, o conjunto de 

traços mais ou menos inapreensíveis, que os psicólogos chamam de 

“personalidade”, e que só em sentido figurado poderíamos denominar um 

“quadro”?  

 Representar o supra-sumo para a mãe –estar em posição de dar-lhe 

o que ela supostamente mais quer, ou seja, “eu próprio como objeto”–, 

longe de produzir qualquer contentamento, faz a criança mergulhar na maior 

das angústias. Em suma, não ter condição de curar a mãe da castração 

angustia, e ter condição angustia mais ainda! Será necessário ler com todo 

cuidado os desenvolvimentos de Lacan sobre a “falta da falta” no seminário 

X para sair da aparente aporia lógica do complexo de castração, quando 

passa silenciosamente a inversão operada no seminário IV, que desloca o 

motivo da angústia do menino Graf da possibilidade de ser abandonado 

pela mãe, como Freud diz, à de ser sufocado pelo horror da certeza de ser 

ele mesmo a resposta para seus anseios. 

 Poderíamos analisar os deslizamentos recíprocos entre ser e ter em 

jogo no parágrafo citado, mas o que me interessa é o uso que Julien faz da 

palavra de Lacan: a castração da mãe implica para a criança a possibilidade 

de ser picada e devorada. Que pode querer dizer “castração da mãe” neste 

                                         
16 O homem branco que se declara preto, para acolher-se à lei de cotas da universidade e por 
antífrase faz valer a sua diferença com os pretos em questão (onde podemos ver, por sinal, como 
esta tentativa de ação afirmativa para as minorias corre o risco de prestar-se antes para o discurso 
do cínico: cf. meu No Círculo Cínico ou Caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? 
Rio: Relume-Dumará, 2001. E o último romance de Phillip Roth, The Human Stain) 
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contexto canibalístico (que transforma o pinto inicial, representação do falo, 

em “frango a passarinho”)?    

* 

Vejamos sumariamente o que o próprio Lacan fez com o falo de 

Freud entre 1950 e 1970.17 

O significante instaura a falta-para-ser (manque à être) na relação de 

objeto: releitura do objeto perdido de freud a partir da repetição significante, 

que lacan denomina demanda (o objeto encontrado não é o buscado pela 

diferença que há entre um significante e a sua repetição). O inconsciente é 

repensado mediante as categorias de desejo e demanda, e a articulação 

entre ambas é feita pelo falo, indicador simbólico do “ser” que falta tanto ao 

filho (o sujeito) quanto à mãe (o Outro)18. 

Qualquer leitura atenta de “De uma questão preliminar...”19 revela um 

problema de Lacan com o status do falo. Em menos de dez páginas, 

aparece definido sucessivamente como imagem, objeto, significação e 

significante. E estas dificuldades devem-se às sucessivas e às vezes 

contraditórias funções teóricas que lacan o faz desempenhar. Por um lado, 

designa axiomaticamente o efeito da estrutura significante mesma e pode 

ser referido como função da significação ao objeto metonímico ou ao 

                                         
17 No sucessivo me reporto sem citá-lo ipsis literis mas devendo-lhe tudo, ao magnífico livro de 
Balmès cuja leitura não pode deixar de recomendar-se: Ce que Lacan dit de l’être.Paris:PUF, 1999 
18 Esta é a leitura no Seminário de 1960, “O desejo e a sua interpretação”. 
19 Écrits, Paris: Seuil, 1966. 
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significado em geral. Todavia, por si só, este lugar de estrutura não implica 

nem exige obrigatoriamente a denominação de “falo”.  

Por outro lado, seria o elemento que permite ler o inconsciente 

freudiano como uma função dependente da linguagem, no interior de uma 

argumentação do sujeito concebido como falta. Falo seria o título do 

significante de um sujeito tal e implica uma passagem pela dimensão 

imaginária. 

Mais tarde, o objeto a e o gozo tomarão o relevo desta função, mas 

por enquanto é encomendada ao falo a tarefa de determinar o caráter 

sexual do que está em jogo no inconsciente e, notadamente, no conceito de 

desejo. O falo é chamado a funcionar como um conector da diferença dos 

sexos, que seria puramente significante, com a pulsão, que não o seria. 

Indicador da perda que afeta o ser vivo devido à sua entrada na linguagem. 

O falo da conta também da estrutura edípica e da possibilidade de o 

sujeito situar-se na diferença dos sexos (amarração do pulsional, não 

marcado pela diferença dos sexos, com o que concerne a esta diferença 

significante mas não seria pulsional: “O falo é o significante privilegiado 

dessa marca em que a parte do logos se conjuga com o advento do 

desejo.”). 

Para fundamentar algumas destas funções, Lacan não procede já 

mediante uma dedução lógica da estrutura senão que invoca a experiência 

analítica. Procedimento epistemológico e retórico que haveria que analisar 
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com cuidado, tanto nele como em Freud. Neste sentido, o falo é 

apresentado com uma dupla articulação: como elemento que define um 

lugar na economia significante, suscetível de deduzir-se das proposições 

anteriores sobre a estrutura e a topologia da cadeia, e como o conteúdo que 

irá alojar-se em aquele lugar. 

Antes de ser relegado a um segundo plano pelo objeto a, Lacan pôs o 

falo a funcionar realmente como coluna de sustentação de toda a 

construção freudiana. Coluna que suporta diferentes partes do edifício de 

Freud, mal costuradas entre si. O falo tem aqui a missão política, não tão 

secreta, de fazer com que o axioma do inconsciente estruturado como uma 

linguagem permaneça ainda freudiano. 

      * 

Vamos à referência aforística que está por trás do texto de Julien, 

mas que ele não cita ipsis literis em lugar nenhum: Toda significação é 

fálica. Balmès propõe várias interpretações. Vejamos algumas: 

1) Significação = objeto (com eclipse do referente) 
 
Nos seminários IV e V, Lacan deduz esta equivalência da sua 
definição da estrutura e a fundamenta no gesto pelo qual 
reabsorve o referente na significação. Toda significação é fálica, 
então, por conta da metonímia, já que tanto o objeto como a 
significação são metonímicos. Mas, por que fálica e não apenas 
metonímica? Porque considera necessário que haja algo no 
imaginário para representar o que sempre se subtrai. Leia-se: o 
falo. Toda significação é fálica no sentido em que o falo 
representa a significação como tal, em sua essência 
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metonímica20. “É uma significação que sempre desliza, foge, se 
subtrai, o que faz com que, no fim das contas, a relação básica 
do homem com toda significação seja, em razão da existência 
do significante, um objeto de um tipo especial. Esse objeto o 
chamo objeto metonímico”. Dupla posição do falo, segundo seja 
abordado pelo lado do objeto (metonímico) ou pelo lado do 
sujeito (metáfora do que sempre se subtrai. Leia-se: o que se 
subtrai sou eu). 
 

2) Falo = S/s = ser-do-sujeito = símbolo do desejo da mãe 
 

O falo serve para pensar, ao mesmo tempo, o objeto 
(metonímico), o sujeito (metafórico), a barra que separa o 
significante do significado e a “barra” (o risco) do sujeito e do 
Outro. A significação fálica, como nome da identificação 
fundamental do ser do sujeito deriva da metáfora paterna: 
releitura do Édipo freudiano. Neste raciocínio, o sujeito se 
identifica positivamente com o falo, não como se este lhe 
faltasse21. Por outro lado, quando se trata do -φ ou da barra, 
deve-se concluir que o sujeito está identificado negativamente, 
com uma carência. 
 

3)     O significante do significado em geral: 

Apresentação axiomática.  
Postulado decorrente de necessidades internas do sistema dos 
significantes. Por um lado, simboliza o significado mesmo como 
função (não este ou aquele significado). Por outro, significa 
aquilo que é desejado no fim das contas, seja qual for a figura 
que tome. Ou seja, a significação derradeira, a última palavra 
que, por definição, não haveria.  

 
Apresentação deduzida segundo a lógica do significante. 
A fuga do significado é abordada pelo ângulo das relações 
complexas entre a demanda e o desejo, de acordo com quatro 
determinações do falo:  

                                         
20 Mas, o que é o falo respeito da metonímia?, pergunta Balmès. Sua operação? O resultado dela? 
Seu significado? Sua causa? Sua essência? Todas estas perguntas podem ser respondidas 
afirmativamente segundo os contextos. 
21 Novamente: que pode querer dizer isso, de fato? Que ele se toma por uma banana? Certamente 
não, portanto, estamos outra vez interpretando condutas ou imagens mediante uma chave 
simbólica. 
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1a - Como símbolo do hiato entre a demanda e o desejo 
(exigência teórica). O “significado”, de certo modo, preexiste ao 
significante sob as espécies da tendência (termo usado para 
traduzir Trieb nos textos anteriores aos anos 50 e também nos 
primeiros seminários). Ou seja, daquilo que se tornará demanda 
ao passar pela linguagem. O desejo se deduz da perda mesma 
que esta passagem engendra. (Se ele resulta da passagem, 
então, não preexiste a ela.) 

2ª - Como distribuidor da diferença sexual (fálico / 
castrado). 

3ª - Como símbolo comum do desejo para ambos os 
sexos. 

4ª - Como padrão do valor do que se possui. Aqui haveria 
que incluir a discussão sobre a noção de valor para Saussure. 
Em todo caso, trata-se da castração prospectiva. Lacan insiste 
em que isto não é deduzido mas imposto pela experiência 
analítica. 

 
4)    A Parte Maldita (ou a presença oculta de Bataille nos 

bastidores). 

A parte perdida, aquilo de que o sujeito se mutila e que serve 
para pagar o preço pelo qual o que resta vale alguma coisa. 
Toda significação do desejo (o que se significa, 
axiomaticamente, é sempre o desejo = o desejo é a sua 
interpretação) localiza o valor do “objeto desejado” na 
equivalência entre este e a parte perdida, denominada 
castração. A “livra de carne” demandada pelo judeu 
representaria a castração freudiana. Depois de 1964, porém, 
Lacan porá a parte perdida na conta do objeto a. 

 
Lemos, no seminário VI, que se sacrifica ao Outro a vida 

mesma, real. A mãe, doadora da vida, desencadeia um 
processo de neguentropia, que ela não controla, e que será 
corroído pela entropia vital, até a morte do organismo. Há, não 
apenas uma falha simbólica ou imaginária, mas uma real, 
gradual e irreversível perda que será tratada, desde 1960, como 
objeto a. “O objeto da fantasia, imagem e pathos, é esse outro 
que toma o lugar daquilo do qual o sujeito está privado 
simbolicamente.”22 No aparato lacaniano, o objeto a toma 

                                         
22 15 de abril 1959 
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progressivamente o lugar daquilo de que o sujeito está privado 
simbolicamente, ou seja, do falo, mas cujo verdadeiro referente 
é a perda real inerente à reprodução sexuada. 

 
Em resumo. Antes e depois de 1964 há dois usos 

teóricos ou dois tempos diferentes da teoria. Antes, o falo 
concentra, como significante faltoso e do que falta, o ser que 
nunca chega devido, precisamente, ao significante. Depois, na 
fantasia, um objeto imaginário toma o lugar daquilo de que o 
sujeito está privado. Problema: a relação do falo e do objeto na 
fantasia. 

 
 Last, but not least: o falo como “simulacro” (semblant).  

O falo como simulacro ou como aparência é um substituto concreto, 

objetivo e pleno, e coincide com o órgão viril: “manifesta-se na vida como 

empuxo, turgência.”23 A vida, o vital, que o pênis simboliza nos ritos órficos 

e que a psicanálise recolhe das falas dos neuróticos, é significada como 

fluxo, seiva, veia... enfim, libido. E pulsão. Constatamos em Lacan, porém, 

uma inversão pela qual, a representação da vida como potência de 

crescimento desenfreado (a ser barrado24), será escolhida para designar a 

castração como barra, limite e perda. Sabor de círculo vicioso, já que o 

movimento da análise lógica postula, em primeiro lugar, a barra como 

princípio de elevação ao significante. Só que, num segundo momento, é 

necessário explicar por que se escolhe precisamente o pênis para 

desempenhar a função que o falo deve à castração, descifrada, de certo 

modo previamente, com ajuda da estrutura significante. Círculo que se 

                                         
23 Seminário V. 
24 O câncer?  
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fecha quando se declara não haver significação que não seja fálica (onde 

falo = barra = significante). 

 

Enfim, para concluir, e bom fazer observar que o teorema: “toda 

significação é fálica” se interpreta diferentemente se lido a partir do 

postulado: “não há relação sexual”, de 1970. Desde Encore, com efeito, o 

falo é o lugar-tenente dos obstáculos que a linguagem cria para a relação 

sexual (Freud, satirizado como pan-sexualista, dizia que, no inconsciente, 

toda significação, interpretada devidamente, era sexual). Sendo o único 

significante (aqui: letra) de que dispomos para registrar a diferença, o falo é 

a prova de que a essência da diferença entre os sexos escapa. A 

Bedeutung (referência) do falo não é seu Sinn (sentido). A Bedeutung do 

falo é o obstáculo mesmo que ele cria à relação (rapport) sexual, e o 

suprimento dela em que ele consiste enquanto operador da função fálica. O 

seu Sinn, em compensação, são as figuras (ersatzen) que a psicanálise tem 

ido encontrando (e catalogando) nesse lugar em cada uma das análises, a 

começar pelo pênis. 

 

Ricardo Goldenberg 


