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Resumo 

O presente artigo coloca em questão a relação entre sentido e ensino. Partindo do campo amplo do 

ensino, escolhemos nos restringir ao ensino da psicanálise e, neste, encontramos nosso leme no 

ensino de Jacques Lacan, sem perder, no entanto, o horizonte do ensino “puro e simples”. O estilo 

de Lacan e seu deslocamento em relação ao sentido guiam nossa escrita; sua concepção de 

linguagem, sua abordagem em relação ao witz, assim como sua escolha pela topologia e pelos 

matemas como vias alternativas para o ensino formam, então, seu corpo. Para forjá-lo, debatemos 

a noção de sentido partindo do estatuto da linguagem em Lacan e sua lógica significante (com 

destaque para o witz e seu caráter paroquial) para colocar em diálogo dois princípios da linguagem 

e suas consequências para o ensino: o princípio de não contradição aristotélico e o princípio “não 

há relação sexual” lacaniano (com destaque para o ab-sens e o furo inscrito por ele na dialética 

sentido/non-sens). Por fim, propomos, furar o lugar central ocupado pelo sentido no ensino e, 

assim, abrir espaço para a articulação entre lógica, cultura e estilo. 

Palavras-chave: Ensino. Sentido. Ausência de sentido. Psicanálise. Lógica. Cultura. Estilo. 

 

Abstract 

This paper puts in question the relationship between sense and education. Starting from the broad 

field of education, we chose to restrict our study to the teaching of psychoanalysis, more 

specifically Jacques Lacan, without losing, however, the horizon of teaching "pure and simple". 

The style of Lacan and his displacement relatively to the sense guides our writing; his conception 

of language, his approach to the witz, as well as his choice of topology and the mathemes as 

alternative routes to teaching, forms its body. To forge it, we discussed the notion of sense starting 

from the language statute in Lacan and his significant logic (especially the witz and his parish 

character) to put on two principles of language in dialogue and its consequences for education: the 

Aristotelian principle of no contradiction and the Lacanian principle of "there is no sexual 

relationship" (especially the ab-sens and the hole introduced by him in the dialectic sense / non-

sens). Finally, we propose, pierce the central place occupied by the sense in education and thus 

make room for the articulation between logic, culture and style. 

Keywords: Education. Sense. Absense. Psychoanalysis. Logic. Culture. Style. 
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A Grécia foi primeira civilização, de que temos notícias, a formalizar uma noção de 

ensino. A Paideia, ideal grego de ensino, pretendia uma formação integral do homem, 

abrangendo ginástica, gramática, matemática, história, filosofia, música e sobretudo 

cidadania. A Paideia surge no século V, apogeu da civilização grega, momento da 

democracia no qual era indispensável ao cidadão a arte da fala, pois, enquanto cidadão 

pleno, este devia se fazer ouvir nas assembleias. Época na qual já não bastava ao ensino o 

lugar de treinamento militar, pois a vigência da democracia exigia não apenas guerreiros, 

mas cidadãos. É neste cenário de mudanças que os sofistas começam a chegar a Atenas, o 

fim do império e a ampla participação dos cidadãos nas decisões políticas abre um novo 

campo para o ensino: a retórica. 

Os sofistas (sábios em uma tradução literal) vêm ocupar esse lugar com a proposta de 

ensinar a arte da fala aos cidadãos gregos. No entanto, essa nova forma de ensino, não é, 

exatamente, bem-vinda já que para os sofistas a verdade, buscada incessantemente pelos 

filósofos, não era protagonista. Mestres da fala, a persuasão (peithô), e não a verdade 

(alêtheia), era o que pretendiam ensinar. Para os sofistas, o valor do discurso está nele 

mesmo, não há verificação possível em relação a uma verdade, pois o discurso é em si o 

cerne, o ponto de interesse, o lugar do humano e, mesmo, o criador da verdade. Ensinar é, 

sobretudo, mostrar o poder das palavras, a capacidade que temos de manipulá-las, de usá-

las para persuadir o outro e para criar o mundo. 

Já a Paideia pretende contemplar os requisitos de um bom cidadão grego e ensiná-los 

ao paidos, ao menino, educá-lo para viver naquela sociedade, dentro de suas regras e 

princípios, sendo um deles: a busca pela verdade (alêtheia). Platão e Aristóteles, os mais 

influentes filósofos gregos, em muitos textos, criticam duramente os sofistas. Há pelo 

menos três diálogos nos quais Platão apresenta sua visão sobre os sofistas: Protágoras, 

Teeteto e Górgias, onde definições tais como: mercador de conhecimentos que não possui, 

caçador do dinheiro dos jovens ingênuos, manipulador de palavras, enganador, estão 

presentes.  

Talvez a principal “acusação” platônica seja a da enganação a que os jovens eram 

levados ao quererem aprender com quem não tinha nada a ensinar. Habilidosos oradores, os 

sofistas encantariam a juventude ávida por conhecimento pela via da persuasão (peithô) e 

não da verdade (alêtheia). Assim, esses jovens, pensavam desfrutar do melhor dos ensinos, 

enquanto estariam apenas embebidos pelas belas palavras, envoltos nas aparências e, 

portanto, distantes do conhecimento e da verdade.  

Por seu lado, os sofistas diziam ensinar o mais importante para um cidadão grego: a 

arte da persuasão. Se todo cidadão deve se fazer ouvir é indispensável saber falar bem e 

convencer os demais sobre sua boa opinião. Se os sofistas não se preocupavam com a 

verdade era por acharem que esta se cria pela palavra, não há meios de provar a verdade 

senão pelo discurso e, portanto, a verdade não pode ser a finalidade de um discurso quando 

não é senão uma consequência deste. 

Duas formas de ensino voltadas para o exercício da democracia e que colocaram em 

questão, justamente por suas diferenças, o “uso” da linguagem. De um lado, os filósofos 



 

O ensino de Lacan: estilo, cultura e lógica 

 

 

341 

defendendo que o fim de um discurso deve ser o encontro com a verdade; de outro, os 

sofistas apostando na persuasão como fim de qualquer discurso. Nesta disputa, dois tipos de 

ensino se configuraram: um voltado à formação de cidadãos para o bem comum, outro, à 

habilitação de cidadãos para o discurso político.  

Esta dualidade abre uma primeira questão: o que é um ensino? E sua derivada: Por que 

Freud nos diz que ensinar é um dos atos impossíveis? 

Sigamos com a disputa sofistas x filósofos a fim de abrir novas questões.  

Uma das questões-chave nessa disputa era o debate sobre o ser. Guiados pelo poema de 

Parmênides, os filósofos encontravam na definição “o ser é e o não ser não é”, a base de 

suas formulações. A verdade era, então, guiada pela correspondência entre as produções da 

mente e a verificação de sua existência na realidade, ou dito de outro modo, uma adequação 

da mente à coisa, só o que é pode ser pensado, o que não é não pode ser pensado senão 

como engano.  

 Se para os filósofos falar é fazer um caminho em direção à verdade, para os sofistas, o 

caminho vale por si só, se há algum objetivo em falar, esse não é a busca pela verdade, para 

eles, sempre potencialmente enganosa, mas a persuasão. Não há, portanto, a necessidade de 

uma verificação, de uma adequação entre o discurso e a coisa. O não ser pode ser no 

discurso, desde que o falante seja capaz de, pelas palavras, persuadir o outro. Os sofistas 

viam aí o modo de se relacionar dos humanos, engambelados que estes sempre estariam 

pelas palavras proferidas por eles mesmos.  

Os sofistas faziam grande sucesso, sobretudo com os jovens. Sua capacidade retórica 

abriu uma discussão sobre a linguagem e o saber: é preciso possuir o saber formal de 

determinada ciência para ganhar uma discussão sobre esta mesma ciência? No Górgias de 

Platão, o personagem que dá título ao diálogo, vai dizer que frente ao público não formado, 

alguém dotado de retórica venceria o debate, já frente a um público de entendidos, esse 

alguém seria derrotado. 

Frente a esta situação, não resta aos filósofos senão a tentativa de colocar regras no 

jogo e, assim, provar a falsidade do discurso sofístico. É no livro quarto de sua Metafísica 

que Aristóteles vai formalizar, então, o princípio de não contradição e, é claro, colocar o 

sofista em seu devido lugar: “A dialética move-se às cegas nas coisas que a filosofia 

conhece verdadeiramente; a sofística é conhecimento aparente, mas não real” (2002, 

p.139).  

Neste capítulo da Metafísica, Aristóteles também argumenta por que o estudo do ser e 

de seus atributos deve ser exclusivo ao filósofo. Além de restringir o estudo do ser 

enquanto ser ao campo da filosofia, Aristóteles estabelece os princípios sobre os quais este 

estudo deve se basear. O princípio de não contradição é o mais importante deles: “é 

impossível que a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma mesma 

coisa, segundo o mesmo aspecto” (2002, p.143-4). O filósofo grego inicia este capítulo 

escrevendo sobre as múltiplas maneiras de falar o ser: 
 

Assim também o ser se diz em muitos sentidos, mas todos em referência a um 

único princípio: algumas coisas são ser porque são substâncias, outras porque 
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afecções da substância, outras porque são vias que levam à substância, ou 

porque são corrupções, ou privações, ou qualidades, ou causas produtoras ou 

geradoras tanto da substância como do que se refere à substância, ou porque 

negações de algumas destas ou até mesmo, da própria substancia. (Por isso até 

mesmo o não-ser dizemos que “é” não-ser) (2002, p.133). 

 

Só há múltiplos sentidos sobre o ser enquanto este é necessário à definição das 

diferentes categorias, pois, cada uma destas “é”; como cada uma “é” de forma diferente, há 

diferentes sentidos. Logo, o ser tem múltiplos sentidos na medida em que participa 

necessariamente da definição de todas as coisas faláveis. Porém, a partir do momento no 

qual a definição é estabelecida, o sentido se torna unívoco, por isso Aristóteles escreve: “o 

não-ser dizemos que ‘é’ não-ser”, ou seja, esta é a definição do não ser e ela é unívoca. Já a 

frase o “não-ser é” nem sequer pode ser aceita como frase, pois, carregaria em si uma 

contradição, tornando-a, portanto, sem sentido. Vemos como já de início na escrita de 

Aristóteles a definição se torna essencial à concepção de sentido apresentada no livro 

Gama.  

Continuemos com os refinamentos dados pelo filósofo à sua concepção de linguagem: 
 

Ora, porque todos os significados dos termos sobre os quais raciocinamos se 

remetem a um primeiro – por exemplo, todos os significados de “um” se 

remetem a um originário significado de um – deve-se dizer que isso também 

ocorre com o mesmo, com o diverso e com os contrários em geral. Assim, depois 

de ter distinguido em quantos modos se entende cada um desses, é preciso 

referir-se ao que é primeiro no âmbito de cada um desses grupos de significados 

e mostrar de que modo o significado do termo considerado se refere ao 

primeiro. Alguns significados se referem ao primeiro enquanto o contêm, outros 

porque o produzem, outros por outras relações desse tipo (2002, p.137). 

 

Há um primeiro significado ao qual os outros significados se referem e é preciso, 

sempre, referir-se a ele. As derivações desse significado não podem escapar de sua 

referência, ou seja, não podem dizer algo que escape ou contradiga o significado primeiro. 

O estudo desse significado primeiro cabe ao filósofo, pois é uma propriedade do ser 

enquanto ser. Logo, se o sofista se arrisca a falar sobre o campo da linguagem é apenas para 

produzir um “conhecimento aparente, e não real”.  

Há algo fundamental neste parágrafo, como nos aponta Cassin (2005), Aristóteles nos 

apresenta uma nova concepção de linguagem: já não mais referenciada à coisa, mas, sim, a 

um “originário significado”. Aristóteles é forçado não só a formalizar uma concepção de 

linguagem, mas a modificar a vigente até então, propondo pela primeira vez a linguagem 

como referente da linguagem, ou seja, a linguagem não está mais “subordinada” ou 

referida necessariamente a um objeto externo, ou a uma “realidade”, sendo possível 

encontrar nela mesma uma significação.  

Esta virada é essencial. Guiados por Barbara Cassin, vamos nos deter um pouco nela a 

partir de mais um trecho do livro Gama: 
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Todavia, também para esse princípio, pode-se demonstrar, por refutação, a 

impossibilidade em palavra desde que o adversário diga algo. Se o adversário 

não diz nada, então é ridículo buscar uma argumentação para opor a quem não 

diz nada, justamente enquanto não diz nada ele, rigorosamente falando, seria 

semelhante a uma planta. O ponto de partida, em todos esses casos, não 

consiste em exigir que o adversário diga que algo é ou que não é (ele, de fato, 

poderia logo objetar que isso já é admitir o que se quer provar), mas que diga 

algo e que tenha um significado para ele e para os outros; e isso é necessário se 

ele pretende dizer algo. Se não fizesse isso ele não poderia de modo algum 

discorrer, nem consigo mesmo nem com os outros (Aristóteles, 2002, p.147).  

 

Aqui vemos uma sequência esclarecedora: não é suficiente o adversário dizer algo, é 

preciso que ele diga algo “que tenha um significado para ele e para os outros”, sendo esta 

uma característica indispensável se “ele pretende dizer algo”. Entre o querer dizer e o dizer 

é necessária a intermediação do significar e esta só tem validade na medida em que há um 

significado comum ao falante e ao ouvinte, ou seja, o significar passa por uma convenção. 

Dizer algo equivale a significar algo e esse significar só é humano se convencionado ou 

passível de convenção. Significar, anteriormente, equivalia a mostrar, porém, a partir do 

Gama essa equivalência se complexifica, pois o significar humano depende de uma 

convenção. Não se trata mais apenas de mostrar pela palavra um objeto no mundo, ou uma 

realidade do mundo, e, sim, de definir, com o outro, o significado do que se fala: definir. 

Se o significar humano precisa passar por uma definição com o outro para ser validado 

é por que a palavra não está mais subordinada ao “mundo”, não é mais mera representação 

de um mundo: o sujeito do sentido, ou o sujeito que define o sentido, não é mais o homem, 

e sim, a palavra. Essa “independência” da palavra força um reposicionamento em relação 

ao sentido: é da relação entre as palavras que um sentido pode emergir e não de um 

mostrar, de um significar enquanto mostrar o mundo pelas palavras.  

Segundo Cassin, ainda que compareça com mais frequência os termos significar e 

significado, o Gama tem como fio-condutor a questão do sentido: 
 

Assim, o princípio de não-contradição, em seu enunciado canônico, ao mesmo 

tempo se prova e se instancia pelo único fato de que é impossível que o mesmo 

(termo) simultaneamente tenha e não tenha o mesmo (sentido). O sentido é, 

portanto, a primeira entidade encontrada e encontrável que não pode tolerar a 

contradição, ele constitui o modelo mesmo da entidade do ente e da objetividade 

(2005, p.97). 

 

O sentido é não apenas convencionado, o que já o diferencia do significar enquanto 

mostrar, como, também, condição do dizer. Um dizer sem sentido não é um dizer: um 

humano falando sem que outro possa encontrar um sentido em sua fala não é humano, é 

planta. Ao mesmo tempo em que libera a linguagem de uma correspondência com o 

mundo, Aristóteles prende o sentido à não contradição: se há contradição não há sentido, se 
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não há sentido não há dizer, se não há dizer não há humano.  

Voltemos a Aristóteles: 
 

Com efeito, não ter um significado determinado equivale a não ter nenhum 

significado; e se as palavras não têm nenhum significado, tornam-se impossíveis 

o discurso e a comunicação recíproca e, na verdade, até mesmo o discurso 

consigo mesmo. De fato, não se pode pensar nada se não se pensa algo 

determinado; mas se é possível pensar algo, então pode-se também dar um 

nome preciso a esse determinado objeto que é pensado. Fique, portanto, 

estabelecido, como dissemos no início, que o nome exprime um e só um 

significado determinado (2002, p.149). 

 

A referência ao “objeto”, à coisa, a um referente externo retorna, e Aristóteles segue na 

tentativa de mostrar ou talvez criar leis que regem a linguagem. Cada palavra tem “um e só 

um significado determinado”, fora disto não há “discurso e comunicação recíproca” 

possível. Todo aquele que pretende falar deve ter em mente o significado das palavras que 

escolhe correndo o risco de virar planta se sua fala não se ativer a este significado. Para ter 

validade, uma fala deve levar em conta o significado primeiro das palavras e, assim, fazer 

sentido tanto para quem fala quanto para quem escuta: sentido único. O falante só é 

humano se sua fala fizer sentido, o mesmo para ele e para seu ouvinte.  

E eis que nos deparamos com uma segunda questão: o que é fazer sentido? 

Sigamos, na trilha do princípio de não contradição, para chegarmos à nossa questão 

central. Recapitulemos: falamos do primeiro e mais importante princípio, segundo o qual “é 

impossível que a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma mesma 

coisa, segundo o mesmo aspecto”; ele coloca em questão o uso da linguagem e afirma a 

necessidade de um único sentido, determinado, mesmo de um sentido original ao qual se 

reportar, sob pena de tornar planta àquele que não segui-lo. Além disso, é necessário a 

todos o conhecimento deste princípio, caso contrário, cairíamos todos em contradição:  
 

E o princípio mais seguro de todos é aquele sobre o qual é impossível errar: 

esse princípio deve ser o mais conhecido (de fato, todos erram sobre as coisas 

que não são conhecidas) e deve ser um princípio não hipotético. Com efeito, o 

princípio que deve necessariamente ser possuído por quem quer conhecer 

qualquer coisa não pode ser uma pura hipótese, e o que deve conhecer 

necessariamente quem queira conhecer qualquer coisa já deve ser possuído 

antes que se aprenda qualquer coisa. É evidente, portanto, que esse princípio é 

o mais seguro (Aristóteles, 2002, p.143). 

 

Não apenas deve ser conhecido, como sem ele não há conhecimento possível. Aliás, é 

condição para qualquer aprendizado. O que o torna, sem que cheguemos a pescar o 

argumento aristotélico, o mais seguro dos princípios. Sua condição de primeiro princípio, 

sem o qual nenhum aprendizado é possível, tira-o do campo do hipotético e lhe dá a 

segurança necessária para ser o primeiro princípio. Estranha formulação que parece 
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perdurar, sob diferentes formas, quando se põe em questão o ensino. É comum, e mesmo 

bastante difundido, o discurso sobre a correlação imediata entre sentido e ensino; discurso 

que pressupõe um sentido necessário para que o aprender se dê.  

Lembremos que Aristóteles formula este princípio na tentativa de colocar em seu 

devido lugar os sofistas e os filósofos. Se aos primeiros ele tenta negar a capacidade e 

mesmo a autenticidade do ensino que propunham, aos segundos, basta estarem de acordo 

com os princípios dispostos em sua Metafísica (há dois outros) para seguirem com suas 

elucubrações e fazerem a filosofia avançar em direção à verdade.  

Aos sofistas resta vedada a possibilidade do ensino. Não é apenas à verdade que eles 

faltam, mas, também, ao sentido. Ao não tomarem a verdade como eixo de seus discursos, 

eles perderam a denominação de filósofos; ao não predicarem o sentido único, perderam 

sua condição de humanos. A um não filósofo o ensino até é permitido, ele pode ter saberes 

a transmitir ao paidos, já ao não humano qualquer forma de discurso é barrada e, portanto, 

o ensino é impossível. 

Essa consequência do princípio de não contradição nos leva à nossa questão estopim: é 

necessário a um ensino fazer sentido?  

 
 
A formação do psicanalista  
 

Mais de dois mil anos se passaram e a relação direta entre sentido e ensino se mantém 

hegemônica. Talvez ela seja mesmo necessária, em certa medida. Mas, talvez, o ensino de 

Lacan nos apresente uma outra via. Talvez, este rumor sobre ele “não fazer sentido” nos 

indique um caminho. Persigamos essas suposições... 

Lacan sempre explicitou o endereçamento de seu ensino: os psicanalistas. O sentido 

deste ensino também nunca foi ocultado: o retorno a Freud. Mas há outras questões sobre as 

quais Lacan não respondeu tão claramente, uma delas é o mote da questão que orienta esse 

artigo: o saber que está em jogo na psicanálise é possível fazer dele ensino ou mesmo 

transmiti-lo? Como ele estaria implicado na formação do psicanalista?  

 As formações fundamentais na psicanálise, desde Freud, são as formações do 

inconsciente e elas se dão pela e na estrutura da linguagem e, por consequência, colocam 

em questão o sentido. Metáfora e metonímia podem ter efeitos de sentido, efeitos que 

balançam o sentido, fazem dele um pouco, um passo, uma passagem, uma ausência, e estas, 

para serem validadas, precisam passar pelo crivo do Outro. O Outro é evocado, justamente, 

quando a comunicação falha, quando o sentido ou sua ausência produzem uma surpresa; 

esta é a marca das formações do inconsciente.  

O sentido faz falta, ele não é encontrado de cara; é graças a essa característica de ter de 

ser produzido, de vir como efeito da relação entre significantes, que estes podem fazer 

semblante, se fazer passar por, enganar. A ausência de sentido proporciona ao significante 

condições estruturais, ela exige do significante a passagem pelas operações da linguagem 

(metáfora e metonímia) para produzir sentido.  
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Se o Outro pudesse preencher com sentido o que nelas se produz, as formações do 

inconsciente não se produziriam, pelo simples fato de serem, então, dispensáveis. Se o 

sentido já está aí, dado, não é preciso produzi-lo e não é possível criá-lo. As formações do 

inconsciente dependem dessa ausência de sentido que estrutura a articulação significante; 

só assim se pode criar o pouco e o passo de sentido - elementos que adiante explicitaremos. 

Há uma exigência de uso da língua para que esta produza sentido; nesse uso se forma nela 

algo que, pela via de seus elementos “puros”, ela não poderia dizer.  

Atento a estes efeitos e às pesquisas freudianas, Lacan propôs um princípio da 

linguagem: o “não há relação sexual”. Este explicita a incompletude do primeiro princípio 

da linguagem de que temos notícias: o princípio de não contradição artistotélico, segundo o 

qual uma fala só tem validade se um sentido, o mesmo para quem fala e para quem ouve, 

for nela identificável (Aristóteles, 2002). Lacan desloca, assim, o princípio da linguagem do 

um-sentido à ausência de sentido, e explicita o furo escavado por esta na linguagem.  

A formação do psicanalista passa, em seu ensino, pela quebra da hegemonia do 

princípio de não contradição e da inclusão de uma ausência na linguagem, antes fundada na 

díade sentido/nonsens, agora furada por este terceiro elemento: a ausência de sentido. 

Como já vimos, não foi apenas à linguagem que Aristóteles se ateve ao propor seu 

princípio, mas ao ensino. Para ele, o saber precisava passar pelo aval da não contradição 

para ser ensinável.  

Para a psicanálise há, pelo menos, dois saberes em questão: o não sabido e o saber-

fazer-com-a-linguagem. É nas formações do inconsciente que eles se dão a ver, sem, no 

entanto, se revelar: são elementos que caem da cadeia e incidem sobre a fala sem que o 

falante saiba o que se passa; nelas se funda o ensino de Lacan. Trata-se de partir das 

formações do inconsciente e do saber nelas inscrito para formar psicanalistas, sem, nesse 

processo, lhes ofertar diplomas. 

Onde há ausência de sentido, o psicanalista, apura seu ouvido. A regra fundamental da 

psicanálise tem na ausência de sentido sua base e, portanto, no aforisma “não há relação 

sexual”, seu princípio. Falar em pura perda, falar mesmo o que não tem sentido, o que não 

corresponde a nosso falar no dia a dia e não parece encontrar eco nas relações interpessoais. 

O que é descartado pelo filósofo e pelo cientista é destacado pelo psicanalista. Se o ensino 

dos primeiros exige o “fazer sentido” para manter o saber no comando, o ensino do 

segundo exige que o psicanalista saia de seu lugar: é como psicanalisante, ou seja, como 

quem fala a partir da regra fundamental da psicanálise, que um psicanalista pode ensinar 

algo sobre a psicanálise, sobre os saberes que estão em jogo em uma psicanálise.  

Isso não quer dizer que ele não precisa se preparar e estudar para ensinar, mas, sim, 

que ao se colocar na posição de quem fala, ele não pode fugir a mostrar seu saber-fazer-

com-a-linguagem. Mais, sua fala está sujeita a diversas interpretações, a criar enigmas, a 

ser citada. Ainda, ele pode se perder e acabar falando algo sobre o qual não sabia que sabia. 

As leis da linguagem agem sobre ele e, por isso mesmo, além do saber-fazer-com-a-

linguagem ele precisa saber-fazer-com-a-estrutura e neste ponto o auxílio de outras ciências 

é fundamental: a lógica e a topologia foram duas das mais buscadas por Lacan. 
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Nossa questão-estopim (é necessário ao ensino fazer sentido?) surge no campo do 

ensino “puro e simples”, como diz Lacan. Porém, nossa pesquisa e nossa escolha teórica 

nos levaram a optar pela restrição deste campo, partimos, então, para o ensino da 

psicanálise e, neste, encontramos no ensino de Lacan algumas bases nas quais nos fiamos 

para propor nossa pesquisa. O deslocamento de Lacan em relação ao sentido, o estilo 

impresso por ele em seu ensino, sua escolha pela lógica e pela topologia, são outras 

ferramentas com as quais discutir essa questão.  

 
 
Faz sentido?  
 

Perguntamo-nos, então, sobre a leitura feita da expressão “fazer sentido”, como na 

frase tantas vezes ouvida: “O aluno só aprende quando o que é ensinado faz sentido para 

ele”; em princípio esta seria uma condição com a qual se defenderia o aluno das exigências 

demasiadas do professor. O professor teria, então, que se fazer entender pelos alunos, 

oferecer a eles um sentido no qual possam se apoiar para aprender. Sentido e entendimento 

são correlacionados apressadamente, e a voz dos alunos nem sequer aparece, o único ator 

nessa cena é o professor, ele deve falar aristotelicamente (a partir do um-sentido) de modo a 

ser entendido e assim ensinar. 

Uma das leituras possíveis desta frase nos diz que se trata de relacionar o saber a ser 

ensinado à cultura dos alunos. Fazer uma ligação entre o conteúdo programático da escola e 

o dia a dia do aluno, para ele poder se sentir inserido. Sem dúvida esta proposição é 

interessante e pode mesmo ser tomada como um caminho inicial de um ensino. Porém, ela 

apresenta o mesmo problema crucial: apesar de levar em conta o aluno e seu saber prévio, 

continua acreditando que o saber a ser ensinado na escola é o mais importante e deve ser 

aprendido pelo aluno pela via exclusiva do sentido. 

Trata-se, ainda, de sobrepujar ao sujeito um saber estabelecido como certo. Ensinar 

equivale, então, a repetir um saber já adquirido e postulado como verdadeiro em detrimento 

a qualquer saber que poderia ser criado por um aluno. Dá-se lugar para o saber do aluno 

para substituí-lo pelo bom saber. O sentido aqui serve como uma ligação, um link, com o 

qual o aluno pode acessar o saber já estabelecido, mas não criar saber. Trata-se, nessa 

concepção do “fazer sentido”, de eleger o saber já estabelecido como único possível e, 

portanto, a ser repetido. Nossa crítica não se dirige ao saber estabelecido, sabemos bem o 

quanto ele é indispensável, a partir dele podemos criar novos saberes, seja desenvolvendo-

o, seja contestando-o. Nossa crítica se dirige ao modo de ensiná-lo e suas consequências: a 

crença no sentido como verdade (princípio de não contradição) e a disseminação do 

discurso universitário (o saber no comando).  

Mais consequências: ao ligar diretamente o ensino ao sentido deixa-se de fora o 

enigma, a interpretação, a curiosidade e assim a possibilidade de o sujeito estar implicado 

no ensino do qual faz parte. Se a condição para aprender é o sentido e sua correlação 

imediata com a compreensão, como chegaríamos a aprender matemática? Mas, o mais 
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grave é pensar as consequências desse absolutismo do sentido sobre a curiosidade e mesmo 

a capacidade de aprender dos alunos. Por que aprender se já está tudo pronto? Se já se 

sabe? Se não há nada a ser questionado, criado, modificado?  

Esse “fazer sentido” enquanto ‘defesa’ não nos soa profícuo à relação de ensino. 

Problematizemos um pouco mais: ele é bastante próximo ao usado diariamente quando, em 

uma conversa, encontramos alguma coincidência entre o nosso modo de pensar e o do 

outro, costumamos então dizer: “Agora sim eu entendi, e não é que faz sentido?” “Agora 

sim faz sentido” “Ah! Entendi! Faz sentido mesmo!”. Todas essas frases carregam um quê 

de absoluto: quando algo faz sentido (o que, nesta concepção, é o mesmo que não ser um 

disparate - logos de planta) está já decidido que se trata da verdade, de uma verdade 

incontestável; está tudo certo, não há nada a ser questionado, está dado, concordamos. 

Quando aquilo que você diz faz sentido quando o ouço, está tudo certo, nos entendemos 

bem.  

Precisamos nos valer desses mecanismos no dia a dia, se não brigaríamos o tempo 

todo. Porém, quando se trata da relação de ensino será mesmo esta a via a ser privilegiada? 

Será que ao ensino cabe esse esforço por concordar e coincidir? Quando colocamos em 

questão o uso da linguagem e os efeitos que ele tem, o inconsciente estruturado como uma 

linguagem, já não estamos tão certos quanto a este coincidir, seja de mecanismos, seja de 

sentidos; não estaria aí um ponto de não coincidência frutífero à relação de ensino?  

No discurso do universitário faz sentido o que concorda, está de acordo com as 

elucubrações que forjam o saber que o comanda. O que você fala faz sentido para mim na 

medida em que meu saber encontra nesta fala sua própria estrutura. É uma relação Eu/tu 

cujo fundamento é a concordância, ou seja, na qual aceito o que dizes se teu dito não 

contradiz meu saber, minha maneira de me relacionar com os objetos. Concordamos no 

modo como classificamos os objetos, falamos deles, pactuamos sobre a significação do que 

falamos e, então, nos entendemos, nossa fala faz sentido. Tomamos a linguagem a partir do 

princípio de não contradição e estabelecemos o um-sentido, comum e não modificável. 

Se, por um lado, é fundamental a repetição do saber já estabelecido, a crença em um 

saber total pode barrar a entrada neste saber. Detalhemos: para entrar no saber já 

estabelecido, é preciso que o estudante se aliene a este saber, ou seja, ele precisa se inteirar 

do funcionamento deste saber e, portanto, da linguagem nele operante, os jargões de cada 

área nos mostram bem este processo; é preciso, então, mergulhar neste saber e se alienar 

em seus significantes; porém, é preciso, também, poder, a partir desta alienação, derivar 

saber. Ou seja, não ficar preso ao saber já estabelecido, não criar uma crença de que ele é o 

saber todo, que não há saber a derivar dele.  

Trata-se de uma fronteira muito tênue, entre se alienar aos significantes de um saber e 

crer que este é todo o saber. Em alguns momentos, o ensino na universidade, por exemplo, 

pode cair nesta armadilha e fazer da passagem necessária pela alienação aos significantes 

uma prisão a um pretenso saber total. É o que vemos acontecer nas exigências burocráticas, 

as publicações infinitas, os trabalhos e currículos sempre atualizados, mais publicações, 

mais currículo.  
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Há outro modo de ler este ‘fazer sentido’: ao tomá-lo na estrutura do saber-fazer-com-

a-linguagem: fazer sentido exige, então, todo um trabalho. É preciso fazer o sentido 

artesanalmente, produzi-lo, criá-lo, pois de outra forma a linguagem se perderia. O sentido 

exige um fazer trabalhoso. Para este sentido fabricado ser validado não é suficiente ele 

coincidir com o entendimento de outra pessoa, é preciso um terceiro, um Outro que ouça na 

minha fala um sentido novo e inesperado. Esta é a estrutura do witz, ela exige um remeter-

se à linguagem e não apenas à esperada coincidência.  

Esse ‘fazer sentido’ fala da formação do psicanalista como formação do inconsciente. 

Para Lacan, não há formação do psicanalista, há sim a instigação ou não a um desejo de 

saber que tange às formações do inconsciente. De antemão não se tem como saber se uma 

psicanálise pessoal vai levar o psicanalisante a desejar se tornar psicanalista, a desejar saber 

sobre as formações do inconsciente que o atingem e derivar desse desejo de saber um 

desejo de psicanalista. Independentemente da derivação de um desejo de psicanalista, uma 

psicanálise pode abrir, pela operação de subtração de sentido, uma via na qual o estilo pode 

surgir. 

Na amplitude e complexidade do tema da formação do psicanalista recortamos as 

proposições de Lacan sobre o estilo como forma de dar andamento à nossa investigação 

sobre o ensino. Para o psicanalista francês, quando se trata da formação do psicanalista está 

em jogo a transmissão, pela via da operação de subtração de sentido, de um lugar no qual 

possa se inscrever um estilo. 

 
 
Ensino e estilo 
 

Recorreremos, então, a um texto apresentado por Lacan no Congresso da Escola 

Freudiana de Paris, da qual ele era diretor, em 1970. O congresso versava sobre o ensino e 

Lacan intitulou sua fala: Alocução sobre o ensino. Nela, o psicanalista francês retoma os 

discursos trabalhados no seminário daquele ano e os põe em relação com o ensino.  

Logo de início, Lacan diz o seguinte: “que algo seja para vocês, ao nos exprimirmos 

assim, um ensino não significa que com ele vocês tenham aprendido alguma coisa, que dele 

resulte um saber” (2003[1970], p.302). São três elementos em jogo: o ensino, o aprender e 

um saber, mas sua conjugação não é nada usual. Ensino e aprendizagem não funcionam 

como causa e efeito, assim como ensino e saber também não mantém entre si esse tipo de 

relação; mais estranho: mesmo havendo ensino não significa que tenha havido 

aprendizagem ou que um saber tenha resultado deste ensino. O que seria, então, um ensino? 

Sigamos com o psicanalista francês e agora quem se espanta é ele: “dou a isso uma 

reflexão, balística, entendam-na, ao me espantar de que a todo instante tenha parecido 

evidente que o ensino era a transmissão de saber” (2003[1970], p.303). Os elementos em 

jogo agora são dois: ensino e transmissão de saber, e o espanto de Lacan reside, justamente, 

na confusão que se faz entre eles. Logo adiante Lacan nos mostra o núcleo desta confusão: 
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tomando-se por horizonte o pêndulo que vai e vem entre aquele que ensina e o 

ensinado: a relação entre eles – por que não?- é o barco que convém, ao 

encontrar, na grande feira de nossa época, seu impulso, não mais disparatada 

do que a relação médico-paciente, por exemplo. O ativo e o passivo, o transitivo 

e o corolário, o informativo e o entrópico, nada é demais na roda-viva-desse-

carrossel (2003[1970], p.303). 

 

A transmissão de saber não suporta as noções de ativo e passivo. O witz nos mostra 

isso de maneira exemplar: para burlar a vigília do Outro e falar o que não gostaríamos que 

ele ouvisse, usamos das regras impostas por ele para passar por sua alfândega com um 

elemento não identificável cujo saber nos aponta para a inconsistência deste mesmo Outro, 

que nos deu o aval para transmiti-lo. Burlamos o sistema graças às regras do próprio 

sistema; ou ainda, falamos para além da linguagem e nesta fala transmitimos saber graças 

às leis da linguagem.  

No witz, não temos como definir quem é ativo e quem é passivo: o ativo é quem fala e 

transmite saber ou quem ri e com isso avaliza o saber? É quem, instigado por ele, conta-o a 

um terceiro ou o terceiro que confirma a transmissão de saber ao rir mais uma vez e depois 

o recontar e fazer outro rir? Como identificar o portador do saber? O portador e o 

transmissor são o mesmo? Há um portador do saber ou um transmissor? Parece mesmo que 

estamos falando de alguma doença. É melhor parar por aí e dar um jeito nesse tal de saber, 

e segundo Lacan, esta pode ser, justamente, a função do ensino: “pode ser que o ensino seja 

feito para estabelecer uma barreira ao saber” (2003[1970], p.303). 

O saber inconsciente se configura mesmo como uma doença para a ciência, a ausência 

de sentido que o funda o coloca ao lado dos fenômenos psicopatológicos a serem estudados 

e, sobretudo, curados. Clinicamente visto como doença, teoricamente visto como falácia, 

sofisma, na melhor das hipóteses, logos de planta, ao não carregar em si o um-sentido, o 

saber inconsciente não cabe nas regras científicas. O saber-fazer-com-a-linguagem 

tampouco encontra na ciência um terreno fácil, quem dirá fértil, para operar. Para entrar no 

terreno da ciência é preciso antes de tudo varrer o sujeito do discurso: o estudante fala e 

escreve, mas quem comanda suas produções é o saber.  

Um discurso sem sujeito, um enunciado sem enunciação, assim se forjam a 

neutralidade científica e a escravidão do estudante. O princípio de não contradição opera da 

mesma forma: o que vale é o enunciado e não a enunciação. Falar a partir do um-sentido é a 

função a ser cumprida pelos postulantes a humanos. Só há enunciado se houver sentido, ou 

seja, a enunciação não é fundamental e sim o sentido comum (compartilhado) a ser dado ao 

enunciado. Vemos aí a estrutura mesma desse ‘fazer sentido’ amplamente repetido e que 

retira do estudante o trabalho de linguagem. O saber estaria alocado em enunciados plenos 

de sentido proferidos pelos professores e a serem compreendidos e repetidos pelos alunos. 

Uma concepção de ensino pode ser daí decantada: um enunciado pleno de um-sentido no 

qual se aloca um-saber a ser aprendido. O ativo e o passivo são, então, indispensáveis, 

assim como o sentido, o saber e o aprender.  

Não podemos negar que esta é uma concepção de ensino bastante disseminada. 
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Tendemos mesmo a acreditar que seja a única e mesmo a corroborá-la a partir de algumas 

de nossas experiências. Devemos saber a esta estrutura discursiva, não pretendemos, assim, 

desvalorizá-la ou desacreditá-la, e sim colocar em questão a sua hegemonia no campo do 

ensino. No texto sobre o ensino que estamos trabalhando, Lacan nos ajuda a questionar esta 

hegemonia: “a ciência, a nos fiarmos em nossa articulação, prescindiria, para se produzir, 

do discurso universitário, o qual, ao contrário, se confirmaria em sua função de cão-de-

guarda para reservá-la a quem de direito” (2003[1970], p.307).  

A ciência se vale do discurso do universitário como cão-de-guarda “a reservá-la a 

quem de direito”. Assim, ao colocar o saber no comando, a ciência o autoriza em, pelo 

menos, duas vias: ele pode exigir mais saber e ganhar um autor. O discurso do universitário 

restringe o acesso ao saber e torna o estudante um devedor de saber, força-o a criar e crer 

em um autor para o saber, e a repeti-lo, via citação, para ter validada sua produção. Ou seja, 

produz um ensino centrado na repetição de enunciados e na crença da autoria. As relações 

entre ativo e passivo aí operam e transformam o estudante em astudado. Neste ponto, 

surgem algumas de nossas questões: por que continuamos a acreditar na oposição 

passivo/ativo e no predomínio do enunciado sobre a enunciação quando se trata de ensino? 

Por que ‘fazer sentido’ continua significando apenas concordar, estar de acordo com um 

saber já estabelecido?  

Enquanto a ciência insiste em trabalhar com enunciados plenos de sentido, para a 

psicanálise, a enunciação e a ausência de sentido são o cerne tanto do saber ao qual ela se 

faz atenta, quanto do saber produzido por ela. Que implicações esta concepção tem para o 

ensino?  

Nossa escolha por estudar o ensino de Lacan ganha aqui mais uma justificativa: o 

psicanalista francês não se prende ao discurso universitário quando se trata de seu ensino. 

Lacan foge ao sentido como não contradição para, no modo mesmo de ensinar, mostrar do 

que se trata quando nos propomos a trabalhar com o inconsciente. Nessa esteira, ele vai 

adotar o termo estilo sob a seguinte acepção: “o estilo é o homem; vamos aderir a essa 

fórmula, somente ao estendê-la: o homem a quem nos endereçamos?” (1998[1966], p.9). 

Não se trata, então, de uma pessoalidade ou mesmo de uma personalidade, mas do 

estabelecimento de um modo de relação. Como me endereço ao outro? Como me posiciono 

ao falar com ele? Como o posiciono ao falar com ele?  

Mais: não se trata apenas de um autor se dirigindo ao leitor ou ouvinte, mas de como 

este endereçamento incide sobre quem fala. O estilo, para Lacan, tem a ver com o 

endereçamento e com a incidência deste sobre o próprio falante. A enunciação ganha 

terreno e com ela a marca deixada tanto pelo objeto sobre o sujeito, quanto pela 

movimentação deste em relação àquele (ou seja, sua estrutura enquanto desejante). Aqui 

Érik Porge nos ajuda: “Para resumir, digamos que o estilo conjuga o nó do sujeito ao outro 

em que se sustenta o desejo. Lacan inventou uma fórmula para dizer esse enodamento: a 

fórmula do fantasma $ <> a, $ desejo de a ou $ barrado de a” (2009, p.69). 

Assim, o estilo nos faz retornar ao fantasma e sua fórmula: $ <> a. Ela está presente na 

parte de “baixo” do discurso do mestre (sobre o qual o par S1→S2 opera), o que permite 
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Lacan apontar este como o discurso fundador do inconsciente. Qual relação o sujeito 

barrado estabelece com o objeto de desejo? Se tomamos a fórmula como imagem, (risco a 

ser levado em conta) podemos supor uma barreira intransponível entre eles, indicando uma 

não relação. Mas, levemos a sério a indicação de Lacan e deixemos a imagem de lado. O 

símbolo <> pode ser lido como punção, termo derivado do latim punctiare (picar): ao 

mesmo tempo ferramenta a fazer marca e marca deixada pela incidência de uma 

ferramenta. 

A punção pode ser lida, então, como a marca do sujeito no objeto sendo “a figura de 

estilo” (PORGE, 2009, p.69) e, ainda, como a marca deixada pelo objeto no sujeito. Quanto 

à fórmula $ <> a “pode-se ler: o sujeito estila o objeto a, ou o inverso, frase na qual a 

palavra estilo será a terceira pessoa do verbo “estilar” (tornar estilado)” (Porge, 2009, p.69). 

Há uma relação não complementar entre sujeito e objeto pela qual ambos são marcados: 

ativos e passivos, eles marcam e são marcados na relação que os concerne.  
 

É o objeto que responde a pergunta sobre o estilo que formulamos logo de 

saída. A esse lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos de 

queda desse objeto, reveladora por isolá-lo, ao mesmo tempo, como causa do 

desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre verdade e 

saber. Queremos, com o percurso de que estes textos são os marcos e com o 

estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que 

ele precise colocar algo de si (Lacan, 1998[1966], p.11).  

 

O endereçamento impõe um estilo, resta ao falante mostrar a marca que nele se 

inscreve pela enunciação da qual se faz sujeito. Ele está sujeito a esta enunciação, ou seja, 

sofre suas consequências. Não poucas vezes, Lacan disse que o público ao qual se dirigia 

ecoava naquilo mesmo que lhes dizia: não apenas o tema, mas o modo de tratá-lo, de falar 

dele, de desenvolvê-lo podiam sofrer alterações dependendo da plateia a qual se dirigia. A 

paróquia reaparece em nosso escrito: há algo na linguagem que diz o que as palavras não 

dizem e (voltando a nosso prólogo) isso escapa ao estrangeiro.  

Para uma enunciação fazer sentido ela não precisa “significar algo com um e só um 

sentido, o mesmo para mim e para o outro” e sim dizer, para além ou aquém das palavras 

nela pronunciadas. Ou seja, a validade de uma enunciação não é encontrável apenas no 

enunciado por ela produzido e sim nos efeitos que causa. Assim, o um-sentido a ser 

desvendado a partir do enunciado não é o fundamento da enunciação, este se encontra nos 

ecos produzidos por ela no outro e que ressoam em mim. Uma enunciação tem como efeito 

o estabelecimento de posições no discurso, efeito que fala sobre os modos de relação entre 

$ e a, entre eu e tu, entre meu e teu, entre aqui e lá, entre agora, antes e depois
 
etc.  

Se voltamos a Saussure (2002), a linguagem seria não apenas um meio de comunicação 

através de palavras, mas a possibilidade de transmissão das condições de vida de uma 

comunidade. Condições de vida no sentido do que condiciona o humano enquanto tal em 

uma determinada comunidade, ou seja, a que leis deve responder para ser considerado 

humano. Mas, condições de vida também no que diz respeito aos modos de sobrevivência 
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encontrados por aquela comunidade a serem mantidos para que sua história perdure. As 

palavras não estão aí apenas para representar objetos ou cenas ou sujeitos, mas para criar 

fatos, histórias e saberes com os quais a vida humana pode se desenrolar, ser contada, 

transmitida.  

A transmissão da linguagem, ao separar significante e significado não elimina o caráter 

convencionado do qual ela mesmo necessita para ter efetividade, do contrário a linguagem 

não sobreviveria, pois não cumpriria nenhuma função. O witz apresenta claramente esta 

característica: não é pelo sentido que se faz comunidade, mas pelo que, aquém ou além 

dele, tem a ver com as convenções de cada comunidade. O que se pode ou não dizer, o que 

se pode ou não fazer, como se portar, como não se portar, que ideais organizam aquele 

agrupamento de pessoas e possibilitam seu convívio (pelo menos aparentemente) pacífico 

e, mais, como gozar destas convenções. Gozar em dois sentidos: o do gozo enquanto 

manutenção de certo modo de vida (funcionamento psíquico) e de tirar sarro (a pequena 

independência em relação ao Outro que trabalharemos a seguir). Só um conhecedor do 

funcionamento comum dispõe dos elementos que o estruturam e pode, assim, encontrar nas 

relações entre eles um furo, uma quebra, uma descontinuidade da qual emerge uma gozação 

aceitável que ao quebrar o gozo do mesmo produza riso. 

Aqui nos deparamos com mais um neologismo de Lacan: joui-sens. Nele se ouve a 

homofonia com jouissance (gozo), mas sua leitura nos permite ainda outras escritas: joui-

sens, classicamente traduzido como gozo-sentido e ainda j’oüi-sens, ouso-sentido. Essa 

proximidade entre gozo e sentido incomoda um tanto Aristóteles, mas o psicanalista 

encontra nela um caminho: ouvir o gozo na fala do psicanalisante, desafogá-lo de sentido 

para que o saber inconsciente ganhe status de verdade e significantes-mestres se produzam. 

É o deciframento tão falado por Freud e que abre as vias do bem-dizer.  

Lacan se vale deste neologismo em alguns poucos textos. Retomaremos, aqui, suas 

elaborações em Televisão – assim intitulado por ser uma transcrição de uma entrevista dada 

por Lacan a Miller em um canal de televisão. A transcrição desta entrevista tem algumas 

peculiaridades, entre elas, a escrita de algumas frases, fragmentos delas ou mesmo fórmulas 

e matemas de Lacan nas bordas dos parágrafos; frases, evidentemente, que vêm escrever 

algo não dito na entrevista. Essas frases e matemas norteiam de um modo peculiar a leitura 

do texto e em uma delas encontramos a seguinte escrita: “Só há ética do Bem-dizer,... ...só 

há saber do não sentido” (2003[1973], p.524-5). A primeira parte escrita ao lado de um 

parágrafo no qual a tristeza figura como uma covardia, covardia por aparecer como rechaço 

(rejet) ao inconsciente; já o parágrafo da segunda, vamos citar na íntegra: 
 

No polo oposto da tristeza existe o gaio issaber [gay sçavoir] o qual, este sim, é 

uma virtude. Uma virtude não absolve ninguém do pecado – original, como 

todos sabem. A virtude que designo como gaio issaber é o exemplo disso, por 

manifestar no que ela consiste: não compreender, fisgar [piquer] no sentido, 

mas roçá-lo tão de perto quanto se possa, sem que ele sirva de cola para essa 

virtude, para isso gozar com o deciframento, o que implica que o gaio issaber, 

no final, faça dele apenas a queda, o retorno ao pecado (2003[1973], p.525). 
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O pecado original seria, então, o desejo de saber. Para Freud, desejo de saber sobre a 

sexualidade, pois a partir dele e das teorias sexuais derivadas passa a operar no sujeito um 

desejo particular, ou seja, há uma apropriação do desejo pelo sujeito. Essa apropriação se 

dá pela via das teorias sexuais infantis, e o desejo de saber nelas inscrito faz do desejo 

sexual o mestre da teoria freudiana. Ou seja, como o desejo de saber surge na ordem da 

sexualidade, o desejo sexual passa a ser central para Freud, que em tudo (menos em seu 

charuto) via conotações sexuais. Brincadeiras à parte, a teoria freudiana é fundada pela 

noção de sexualidade e por uma grade de leitura na qual a sexualidade é o elemento central. 

Já Lacan, leitor de Freud, como ele mesmo se intitulava, nos diz que do desejo nada 

queremos saber. Protegemo-nos de todas as maneiras para restar aí ignorantes, até que a 

histérica cutuque o mestre e nos mostre que não temos como saber nada disso. Não temos 

como saber sobre o gozo e caímos no ab-sens, na ausência de sentido frente a qual 

precisamos articular saber. Não há como dizer a relação sexual, pois ela não há, só 

podemos, então, nos a ver com seu não haver, e para isso, como seres de linguagem que 

somos, precisamos dizer e nesse dizer articular um saber sobre o sens ab-sexe: “Só há ética 

do bem-dizer, só há saber do não sentido” (Lacan, 1998[1973], p. 524-5). 

O rechaço ao inconsciente enquanto saber impede o bem-dizer, ou seja, está fora da 

ética psicanalítica. Para estar nela é preciso se prestar a ouvir-gozo, ou seja, conjugar 

linguagem e corpo e ler no equívoco a lei do significante. O gozo-sentido aí se instala e não 

é mais dispensável como logos de planta, ele abre as vias para o bem-dizer, desde que seja 

ouvido o saber que ele porta, e não o sentido no qual se cola para calar o saber. Por isso, o 

gaio issaber não se furta a remetê-lo ao pecado original: esse desejo de saber; a ele fazem 

barreira tanto o excesso de sentido quanto o rechaço ao inconsciente. Propomos então mais 

uma leitura ao jouisens lacaniano: ouvir no sentido o gozo inarticulável enquanto saber para 

ler/escrever o ab-sens do qual ele tenta se furtar. Para sustentá-la voltamos ao seminário De 

um Outro ao outro: 
 

O ponto-origem – que não se deve entender geneticamente mas estruturalmente, 

quando se trata de compreender o inconsciente – é o ponto nodal de um saber 

falho. É daí que nasce o desejo, e sob a forma do que pode assim ser chamado 

de desejo de saber, desde que ponhamos essas duas últimas palavras numa 

espécie de parêntese, pois se trata do desejo inconsciente puro e simples, em sua 

estrutura (2008[1968-69], p.268). 

 

O desejo de saber se apresenta como “desejo inconsciente” "puro e simples” e seu 

ponto de origem é a falha no saber, recalque originário que funda a incompletude do Outro 

e a impossibilidade de tudo significar. A ausência de sentido fura a dialética sentido/non-

sens e exige trabalho de linguagem para que se possa fazer sentido. Saber e sentido são 

elementos de uma mesma estrutura, mas não se confundem, assim como saber e gozo e 

gozo e sentido. Ambos têm uma mesma condição de existência: para articular saber e para 

fazer sentido é preciso um trabalho de linguagem e sobre ele nos debruçaremos no próximo 
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tópico, no qual mergulharemos também no desejo de saber. Seguiremos ainda com o ir e vir 

entre o discurso do psicanalista e o do universitário a fim de apurar os efeitos dos diferentes 

princípios da linguagem (não contradição e não há relação sexual).  

 
 
Saber-fazer-com: transmissão e criação  
 

Sabemos, pelo texto de Lacan, existirem algumas teses e princípios fundamentais que o 

psicanalista deve saber e, pelos escritos de Freud, que deve descobrir, em cada psicanálise, 

com cada psicanalisante, o que fazer com este saber. Mais uma vez o saber do 

psicanalisante dá ensejo para que o saber do psicanalista tenha efeitos. Mas há ainda uma 

engrenagem, um algo que engrena ou não engrena para que uma psicanálise se dê: a 

transferência. Sem transferência a coisa não anda, como se diz, o processo psicanalítico não 

se desenrola.  

Nossa alusão a Sócrates ganha nova relevância, afinal, é no Banquete, no qual ele é a 

figura máxima, que Lacan se refestela e nos apresenta sua concepção de transferência. 

Como fizemos com alguns outros conceitos, mais uma vez, teremos uma abordagem restrita 

em relação à transferência, e como das outras vezes, deixá-la-emos explícita: a conjugação 

saber-transferência será nosso campo de trabalho. A escolha desse recorte se faz com a 

tesoura de nossa questão: as afetações entre sentido e ensino. 

No discurso do psicanalista um dos disparadores da engrenagem se dá a ver: o 

psicanalisante supõe saber ao psicanalista, desde que o último suponha ao primeiro um 

saber sobre o qual ele nada sabe. Por não saber cabe ao psicanalista dar a palavra ao 

psicanalisante; este, não sabe que sabe, mas ao falar dispõe seu saber; ao psicanalista cabe 

ler esse saber, mas não apenas isso, cabe a ele ouvir o gozo que o engrena e os significantes 

que o articulam (como acabamos de ver) e, em seu silêncio, fazer com que o psicanalisante 

o ouça.  

O psicanalisante, então, supõe saber ao psicanalista, mas com uma condição: este 

precisa dar ao saber do psicanalisante condição de verdade. O processo psicanalítico, 

dirigido pelo psicanalista, apresenta ao psicanalisante uma nova situação: sua fala, os 

significantes nela articulados, o saber forjado a cada vez que usa a linguagem, tem, na sua 

psicanálise, lugar de verdade. Para o psicanalisante, o responsável por isso é o psicanalista, 

esse alguém na presença do qual essa novidade surge, e a ele, então, o psicanalisante supõe 

saber. 

Estabelecida a transferência o trabalho analítico tem lugar e ao valorizá-lo Lacan 

institui uma nova designação àquele que vem procurar o psicanalista: antes psicanalisado, 

este passa a psicanalisante. No texto Alocução sobre o ensino, Lacan retoma o termo por 

ele cunhado no qual rechaça a oposição ativo-passivo: psicanalisante. Psicanalisante e não 

psicanalisado, pois o trabalho está do seu lado; em uma psicanálise não é apenas o fazer do 

psicanalista que tem efeitos e sim o saber-fazer-com-a-linguagem elaborado pelo 

psicanalisante. O psicanalisante precisa entrar em análise, ou seja, dar ele também ouvidos 
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às formações do inconsciente, aos enigmas, citações e interpretação feitos por ele nessa 

cena analítica.  

Assim, ele não é psicanalisado pelo psicanalista, o lugar deste é, antes, o de ouvir na 

fala daquele o que de seu saber ele não quer saber. Saber sobre o gozo mostrado no uso da 

linguagem, permanecendo inaudível à representação ou ao conhecimento, mais uma vez o 

joui-sens/ j’oui-sens opera. Psicanalisante, pois se presta ele também a ouvir seu saber e, 

com a intervenção do psicanalista, colocá-lo no lugar da verdade. Saber que não tem como 

ser completado, pois é incompleto; verdade que não pode ser toda dita, pois é meia.  

O saber do psicanalisante não cabe no discurso universitário, não apenas porque o 

psicanalisante não tenha conhecimento deste saber, mas porque uma faceta dele resta 

inarticulável. O saber que está em jogo em uma análise é constituído, também, por restos, 

inarticuláveis, ou cuja forma de articulação escapa ao sentido, é um saber que “não tem 

cabimento”, como se diz. Além de não caber no sentido pode parecer mesmo uma afronta, 

já que explicita o impossível com o qual o discurso universitário se confronta: o de articular 

um saber completo. “O ponto-origem – que não se deve entender geneticamente mas 

estruturalmente, quando se trata de compreender o inconsciente – é o ponto nodal de um 

saber falho”, nos diz Lacan (2008[1968-69], p.265), o inconsciente é um saber não sabido e 

ainda por cima falho. Por ser falho possibilita ao psicanalisante forjar um saber-fazer-com-

a-linguagem. 

O saber do psicanalista deriva, também, de sua experiência como psicanalisante; do 

saber-fazer-com-a-linguagem que ele conseguiu engendrar em seu percurso de psicanálise 

individual. Saber não saber é, então, fundamental na constituição do saber que o concerne, 

pois só ao lidar com seu não saber em relação a si próprio, às formações do inconsciente 

que o assaltam, é possível ao psicanalista não atropelar o saber do psicanalisante na 

tentativa de curá-lo, aplacá-lo e finalmente apagá-lo; para isso é preciso suportar o lugar de 

não saber. Ao lidar com o particular, dispor-se a ouvir um saber-fazer-com-a-linguagem, o 

discurso do psicanalista tem como avesso o discurso do universitário, que busca tudo saber, 

tudo apreender, tudo compreender. 

Há tempos se fala da incompatibilidade do processo analítico com a vida 

contemporânea. Não apenas a entrada em um discurso fora do um-sentido, mas também o 

tempo dispendido em uma análise se tornam verdadeiros escudos, através dos quais 

nenhuma concepção de inconsciente passa. Que a psicanálise perdure é mesmo um enigma, 

enigma que atrela desejo. Há ainda associações, escolas, institutos, imbuídos de formar 

psicanalistas. Formação que se dá via ensino e a transmissão da psicanálise, e nelas o 

desejo de saber, o enigma, a interpretação e a citação “em presença” ainda encontram lugar.  

O ensino de Lacan parece mesmo se destinar a criar enigmas. Que se trabalhe a partir 

deles parece ser um dos jeitos de seguir esse ensino. Pois há, é claro, aqueles que se 

contentam em decorá-lo, torná-lo mais bonito, mais tragável; ou ainda em papagaiá-lo, 

repetindo o maior número de termos em uma mesma frase; eles ficam contentes e mesmo 

orgulhosos por não se fazerem entender: eles sabem mais que os outros, eles falam como 

Lacan. Talvez não percebam que assim fogem à ética da psicanálise e à inscrição de um 
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estilo forçada por ela. Ao repetir ou embelezar aquele que fala só faz citar e não incitar; 

podemos, então, nos perguntar: a quem se destinam essas falas?  

Que uns saibam mais é inevitável, a questão é o que se faz com o saber. Esse saber que 

se pode saber mais não é da mesma ordem nem do saber-fazer nem do saber não sabido e, 

no entanto, ele não os descarta. É um saber fundado nas escritas elaboradas por Freud sobre 

esse jeito de fazer clínica e de tratar e que ele, dando ouvidos a suas e a seus pacientes 

criou: a psicanálise. Esse saber se funda, então, tanto no não saber quanto no saber-fazer e 

ainda na suposição de saber, pois se Freud não supusesse saber em seus pacientes não os 

escutaria e muito menos perderia tempo escrevendo sobre o que eles lhe dizem; se eles não 

supusessem a Freud um saber, não lhe diriam uma palavra e ele nada poderia fazer. Mais: 

uma suposição alimenta a outra - mais adiante, no texto, as teorias sexuais infantis nos 

ajudarão nesse ponto.  

A teoria psicanalítica é feita a partir das indagações que a prática clínica desperta no 

psicanalista. Se ela tem ou não validade só a clínica pode dizer. Lacan estendeu assim a 

psicanálise a campos de conhecimento diversos a fim de poder formular um saber ensinável 

sobre ela. Mas, este saber que concerne ao ofício de psicanalista é ensinável?  

Mantemos essa questão em suspenso e vamos adentrar em um dos elementos 

destacados em nosso título: a cultura. Para tanto voltamos ao joui-sens e à origem estrutural 

do desejo: o desejo de saber sobre a sexualidade e a falha que ele aí encontra. O joui-sens 

se inscreve nesta brecha aberta pela falha do saber em articular os significantes implicados 

na relação sexual, não há como tudo significar, não há como saber tudo, a linguagem não se 

inscreve em nós pelas vias da significação e, sim, pelas vias do gozo.  

O estudo de Freud sobre as terias sexuais infantis nos mostra a inscrição desta falha. 

Em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, e Sobre as teorias sexuais das 

crianças, de 1908, o psicanalista percorre o caminho das primeiras “pesquisas sexuais” que 

“constituem um primeiro passo no sentido de assumir uma atitude independente no mundo” 

(1977[1905], p.203). 

A diferença sexual e a origem dos bebes seriam as questões estopim destas pesquisas 

empreendidas pelas crianças. Elas iniciam questionando os adultos, afinal, até então, eles 

tinham resposta para tudo, e não é que sobre isso eles parecem não saber nada? Fogem do 

assunto, contam histórias sem pé nem cabeça, mandam perguntar para outra pessoa, enfim, 

não sabem o que dizer. Esse não saber por parte dos adultos possibilita a “atitude 

independente no mundo” celebrada por Freud. Em termos lacanianos, é a incompletude do 

Outro dando lugar para o surgimento do sujeito.  

A ausência de sentido se faz aí presente. O embaraço vivenciado pelos adultos não é 

apenas uma resposta à invasão do terreno privado, que é, para ele, sua vida sexual, mas a 

explicitação de que, sobre isso, ele nada sabe. Resta, para ele, um enigma, uma ausência de 

sentido, não um non-sens, mas uma ausência, afinal, suas teorias sexuais infantis 

esbarraram neste mesmo ponto: os adultos também não sabiam nada sobre isso.  

Este é um ponto fundamental na escrita freudiana: as teorias sexuais são assim 

chamadas porque, quanto à sexualidade, o progresso a ser alcançado se restringe ao campo 
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da prática. Às crianças ela é proibida, aos adultos, permitida. No campo da teoria, no 

entanto, a prática não ajuda a articular nada de novo: faltam palavras, continuamos sem 

saber. E, agora, somos nós a contar as mesmas histórias nas quais não acreditamos e a 

permitir, assim, que as crianças criem suas próprias teorias, fundadas na cultura da qual 

queremos que façam parte.  

As crianças não acreditam nas histórias contadas pelos adultos, mas isso não quer dizer 

que não se valham delas. Estas histórias apresentam versões da relação sexual, versões 

sobre a diferença sexual e possibilitam, assim, a articulação significante. Não acreditar nas 

histórias se valendo delas é um jeito de manter a pesquisa, manter a forçagem à articulação. 

Nem as histórias, nem o posterior conhecimento sobre a diferença e a relação sexual vão 

completar e responder em definitivo o enigma inicial que elas causam: esse buraco, para 

sempre aberto, que instauram na linguagem e no saber.  

Essa falha no saber exige a busca de significantes na cultura: é preciso pesquisar e 

continuar pesquisando para tentar responder a este enigma e as histórias seculares nos dão 

indicações sobre o que não tem resposta, ‘nem nunca terá’. As teorias sexuais infantis nos 

mostram a articulação de um saber acontecendo de maneira independente ao ensino, mas, 

não desligada da cultura. Onde há ausência de sentido há forçagem à articulação 

significante e apelo à cultura. 

 
 
O estilo de Lacan 
 

Chegamos a nossa questão fundamental: o sentido é necessário ao ensino? 

Vimos Lacan questionar as relações entre ensino e saber e nos mostrar que há saberes 

que prescindem do ensino para se articular. O saber-fazer-com-a-linguagem e o saber não 

sabido (inconsciente) entram nesta ceara e é com eles e mesmo a partir deles que Lacan se 

propõe a ensinar. Ensinar psicanálise passa, então, por ensinar algo sobre saberes que 

prescindem do sentido para se articular, saberes que se fazem presentes na clínica 

psicanalítica. Desta condição particular nasce a pergunta: “É preciso saber se esse discurso 

cai nas malhas do ensino” (Lacan, 2003[1970], p.308). A sequência do texto de Lacan nos 

dá pistas de que as malhas das quais ele fala são as do discurso do universitário e já vimos 

como somos rapidamente levados a dar a esse discurso o status de único vinculador do 

ensino. Pois bem, o discurso de Lacan (tanto aquele sustentado por ele em sua clínica, 

quanto o apresentado em seu ensino) não cai nas malhas do discurso do universitário. Mas, 

será ele ensinável? 

Lacan ensina a partir dos equívocos da linguagem, da lei do significante, e imprime, 

assim, seu estilo ao ensino da psicanálise. Se toma o “não há relação sexual” como 

princípio da linguagem não o faz apenas teoricamente, mas em sua prática tanto clínica 

quanto de ensino, pois se trata nesse ensino, justamente, de não fugir à linguagem, aos 

equívocos que ela provoca e neles e com eles convocar o ouvinte a um trabalho. Para tanto, 

ele acrescenta ao ensino o enigma e a interpretação, tão fundamentais à clínica. Enigma 
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constantemente presente nas formulações de Lacan forçando aqueles que se veem aí 

fisgados a um trabalho árduo; interpretação a que está sujeito todo aquele que fala e a ser 

deslocada de um poder miraculoso de desvendar o inconsciente na fala do analisante.  

O enigma está na ordem da enunciação e atiça suposição e desejo de saber. Lacan não 

se furtou a ele e na Abertura de seus Escritos vemos o quanto está ligado a seu estilo: 

“Queremos, com o percurso de que estes textos são os marcos e com o estilo que seu 

endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de 

si” (Lacan, 1998[1966], p.11). “Levar o leitor a uma consequência em que ele precise 

colocar algo de si”, nos diz que o estilo de Lacan supõe saber ao leitor e não apenas aos 

enunciados que ele mesmo produz. A enunciação se torna ponto-chave para o ensino, e o 

enigma é mesmo seu umbigo (tomando emprestada a expressão freudiana “umbigo do 

sonho”). Ao supor saber ao ouvinte/leitor, Lacan pode enunciar sem dar um sentido pleno a 

seus enunciados. O ouvinte/leitor é fisgado não pelo sentido, mas pela ausência de sentido 

que o força a fazer-saber. Sem implicar seu saber-fazer-com-a-linguagem em seu percurso 

o ouvinte/leitor de Lacan não tem como encontrar as vias para articular saber a partir dos 

novos significantes e da singular articulação apresentados pelo psicanalista francês. 

Aqui voltamos a nossa pergunta-guia: por que Lacan fez questão de criar tantas 

dificuldades para quem quisesse entrar em seu ensino? Por entrar no ensino pela via de 

saberes que prescindem do ensino e, assim, quebrar a dualidade ativo/passivo que faria dele 

o sábio, Lacan não podia fazer o trabalho sozinho, caso contrário não haveria formação. Ao 

buscar na topologia, nos matemas, esquemas, grafos, um discurso sem palavras, ele abre 

caminho para um ensino deslocado em relação ao sentido e, em nossa leitura, tanto as 

dificuldades quanto o discurso sem palavras têm relação com a articulação entre os saberes 

não ensináveis e o saber que cabe ao psicanalista. Assim, sem passar pelo saber-fazer-com-

a-linguagem e pelo saber não sabido, e sem estilo, não se formam psicanalistas. 

Saber-fazer-com-a-linguagem e estilo se assemelham; precisamos, então, diferenciá-

los. Em nossa leitura saber-fazer-com-a-linguagem tem a ver com nosso modo de usar a 

linguagem, o que fazemos a partir de suas regras para criar sentido e articular saber; trata-se 

do esburacamento do Outro, que evidencia sua estrutura e, portanto, sua incompletude. Já o 

estilo lida com o que sobra do esburacamento do Outro produzido pelo saber-fazer-com-a-

linguagem. Trata-se já do modo de abordar o objeto que sobra/falta graças à incompletude 

do Outro: é a impressão, a marca do desejo na linguagem. Enquanto o saber-fazer-com-a-

linguagem nos mostra algo da ordem do gozo que invade a linguagem, o joui-sens se faz 

nele presente, o estilo dispensa o sentido para deixar a marca do desejo, desejo inarticulável 

e não enunciável. Ambos estão na ordem da enunciação, um apresenta o gozo 

proporcionado pelo e/ou para o Outro, e o outro, o desejo que se funda pela incompletude 

deste.  

A incompletude do Outro é fundante no ensino de Lacan, ensino que, ele sempre 

deixou claro, se endereçava aos psicanalistas. Seu estilo tinha então esta marca de um 

endereçamento certeiro a supor saber e atiçar desejo de saber. Ao tratar da formação de 

psicanalistas, as formações do inconsciente são o caminho a trilhar. Leitor de Freud, a elas 
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Lacan se dedicou, não apenas a fim de desvendá-las, mostrar sua estrutura, mas de fazê-las 

operar no ensino. Elas figuravam em suas falas e escritos não apenas como exemplos, mas 

como modo mesmo de falar, exigindo do ouvinte/leitor a interpretação. Ao tratar da 

formação de psicanalistas cabe ao ensino de Lacan dar ensejo para o exercício da 

interpretação, deslocando-a da fixação de um-sentido para a escrita/leitura da ausência de 

sentido, ou seja, a partir do ensino de Lacan, a estrutura e não o sentido faz questão para o 

psicanalista.  

Esse deslocamento, que já vimos aparecer em relação ao princípio da linguagem, da 

não contradição ao “não há relação sexual”, reposiciona não só o psicanalista (que não está 

mais aí para desvendar o sentido oculto na fala do paciente), mas quem se propõe a formar 

psicanalistas (pois não se trata apenas de ensinar a teoria, mas de “abrir os ouvidos”). A 

busca de Lacan pela topologia parece caminhar também neste sentido: dar a ver a estrutura, 

os elementos mínimos em suas relações e, assim, desinflar o sentido que cola no saber o 

obliterando.  

Do estilo impresso por Lacan em seu ensino colhemos a seguinte hipótese: a condição 

mínima para um ensino é a aposta no saber e não o encontro com o um-sentido. Cabe ao 

professor não dar sentido, mas ouvir saber a fim de instruí-lo, emprestar as ferramentas, os 

significantes, que podem deslindar sua articulação, dar sentido seria, então, apontar uma 

direção. Mais: há diferentes modos de apontar uma direção, e, nossa leitura do ensino de 

Lacan sob a lente do “fazer sentido”, nos mostra um deles: a articulação entre lógica, 

cultura e estilo.  

Referimos às teorias sexuais infantis, nas quais vislumbramos ainda o ‘nascimento’ do 

desejo. Desejo de saber para Freud, desejo puro e simples para Lacan, há nele e em sua 

relação com o estilo uma base na qual tentamos sustentar nosso percurso. A incompletude 

do Outro, o desejo de saber e a necessidade de articular saber para se tornar humano abrem 

diferentes vias para o ensino. Não se trata apenas de ensinar o já sabido e forçar sua 

repetição, mas de emprestar significantes a fim de instruir a articulação de saber. Sem um 

(o saber já estabelecido e sua repetição), o outro (articulação de saber) pode não ser 

validado, mas, a exclusividade do primeiro pode impossibilitar a operação do segundo. 

Vemos, muitas e repetidas vezes, o ensino baseado na não contradição dispensar a 

articulação e o desejo de saber, e esta consequência nos parece nefasta à relação de ensino; 

tanto para o professor, que se torna um mero repetidor do saber estabelecido, quanto para o 

aluno, que não tem outra saída se não papagaiar o professor, ele deve repetir saber sob o 

risco de repetir o ano.  

O ensino de Lacan, por mais que tenha se prestado a ser papagaiado (como todo 

ensino) apresenta, no estilo impresso pelo psicanalista francês, e em algumas de suas 

escolhas teóricas, uma via alternativa. O deslocamento em relação ao sentido é, para nós, 

um ponto-chave desse estilo que marca um ensino baseado no equívoco da linguagem e não 

apenas em seu intuito de significar. Esta marca tem raízes na prática psicanalítica e na 

concepção de interpretação na qual esta se baseia: a interpretação dos sonhos, dos witz, dos 

atos falhos, são o pano de fundo da teorização freudiana sobre a prática criada (ou 
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articulada) pelo pai da psicanálise.  

O ab-sens aproxima Lacan da topologia como alternativa à produção de sentido forjada 

pela discursividade (em sua diacronia) a fim de mostrar o furo que funda o “não há relação 

sexual” como princípio da linguagem. As teorias sexuais são, sempre, falhas, elas jamais se 

completam, por mais saber que se acumule sobre a relação sexual, nada se sabe. Frente a 

essa falha nos precipitamos (a vertigem é o desejo de cair, já nos disse Sartre) e tentamos de 

todos os jeitos preenchê-la com os sentidos que criamos, afinal, se é o sentido que nos torna 

humanos temos que encontrá-lo sob o risco de virarmos planta, e planta, como todos nós 

aprendemos, de um jeito ou de outro, não tem reprodução sexuada.  

A falha das teorias sexuais fura a linguagem e a cura de uma pretensa utilidade. Desde 

que falha ao articular saber sobre o sexo e as origens, ela não serve para tudo dizer, não há 

como dizer tudo, ela não precisa sempre significar, e pode, então, criar circuitos de gozo. O 

saber prescinde do sentido para se articular, mas não de significantes. O excesso de sentido 

pode impedir que do ensino derive algum saber, pois não há como preencher com sentido o 

que não se articula enquanto saber, nem, tampouco, como articular saber apenas com 

signos. Que lugar há para a articulação de saber, para a curiosidade, para a pesquisa, em um 

ensino pleno de sentido, de um sentido pleno de um saber já estabelecido, de uma verdade 

já verificada? Como articular saber se ele já foi articulado, significado e verificado?  

A passagem do princípio de não contradição para o não “há relação sexual” dá ensejo a 

um ensino não centrado no sentido, mas na articulação de saber possível graças à ausência 

de sentido. Não se trata de abrir mão da não contradição, afinal, ela funda a autonomia 

significante, mas, de não se fixar nela. Lacan imprime, em seu ensino, a estrutura mesma do 

inconsciente, seus modos de funcionar e produzir e, assim, forja um estilo ímpar. Esse 

estilo porta a noção ética de uma psicanálise fundada na linguagem e em um deslocamento 

em relação ao sentido: não cabe ao psicanalista dar sentido à fala do psicanalisante, e sim, 

saber não saber para que na ausência de sentido o outro possa articular saber, e os 

significantes-mestres deste possam se precipitar. Trata-se de uma postura ética, pois 

prioriza o saber e as surpresas que o outro pode criar frente aos sentidos e ao saber já 

estabelecidos.  

A lógica e a topologia ajudam Lacan em seu deslocamento em relação ao sentido e à 

forçagem de produção de sentido exercida pela discursividade, mas, a cultura (enquanto 

linguagem, literatura, momento histórico) nunca fica de fora do horizonte de seu ensino. 

Lacan dá ouvidos à indicação freudiana sobre a antecipação do artista em relação à leitura 

da cultura (e seus elementos básicos) que a psicanálise possibilita. O francês está sempre 

em diálogo com as produções culturais e atento aos efeitos destas.  

A análise do witz feita por Freud (1952[1905]) nos mostra o quão essencial é este estar 

atento à cultura para lidar com a transmissão: a ideia de que o witz se dá no interior de uma 

paróquia, mostra o modo com que as pessoas nela situadas lidam com a incompletude do 

Outro, ou seja, a fim de forjar nela um êxtimo, carrega algo da ordem da cultura que instiga 

à transmissão. Ainda, o modo como os adultos lidam com as teorias sexuais apresentadas 

pelas crianças e o modo como estas se valem dos elementos culturais emprestados pelos 
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adultos nos dão outra pista de quanto um ensino pode estar deslocado em relação ao sentido 

e, ainda assim (ou seria por isso mesmo?), possibilitar articulação de saber. Talvez o 

elemento fundamental aí seja a introdução deste terceiro: a cultura. Ela seduz a criança, 

abre vias de leitura para o psicanalista, possibilita as relações entre os humanos, mais: ela 

humaniza.  

No ensino de Lacan tanto a lógica quanto a poesia têm lugar, a ordem cultural está tão 

em voga quanto a lógico-matemática. Lacan se vale de ambas e traça caminhos entre elas, 

sempre tendo o inconsciente como guia. Nossa hipótese é que, ao preferir um discurso sem 

palavras, Lacan não abre mão da cultura e, sim, encontra um meio de transmitir algo da 

ordem do estilo; ou seja, no ensino de Lacan não se trataria de encontrar no sentido a 

verificação do saber, mas, antes, de ser forçado a colocar algo de si no saber que se 

desenrola, sem que consigamos imprimir a ele um sentido único. É, justamente, quando o 

sentido falha que somos forçados a colocar algo nosso, e, portanto, a criar um estilo. 

Assim, no estilo de Lacan, forjado também pela tentativa de transmitir algo da ordem do 

estilo, a lógica-matemática e a cultura são indispensáveis.  

Mas, por que dizemos transmitir algo do estilo e não transmitir um estilo? Porque, 

como já escrevemos, o estilo está na ordem do intransmissível, pois tem essa incidência 

dupla: marca tanto sujeito quanto objeto, e, assim, funda a relação entre os dois; sempre 

particular, ele é intransmissível. Este algo, passível de transmissão, seria, justamente, o 

deixar ou, ainda, o fazer operar a hiância, o espaço vazio, a ausência de sentido, para que o 

sujeito se veja forçado a colocar algo de si. O ensino de Lacan, assim, aposta no estilo e em 

sua relação com a cultura: 
 

Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno desse nome só se 

produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-se nas 

revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos pretender 

transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama: um estilo (Lacan, 

1998[1966], p.460). 

 

Poderíamos derivar consequências do estilo impresso por Lacan ao ensino da 

psicanálise, para o ensino “puro e simples”? Vislumbramos, pelo menos, uma via possível: 

a articulação entre a inserção da cultura, ou melhor, das revoluções que ela sofre (o witz nos 

mostra essa estrutura) e a abertura para a inscrição de um estilo. Talvez a escola seja tão 

criticada pelas crianças e adolescentes, também, por excluir do ensino as produções 

culturais. Nada mais sedutor para uma criança do que uma história que fale sobre as 

dificuldades pelas quais ela, sem saber, passa. Nada mais interessante para um adolescente 

que as novidades produzidas por sua geração. Por que a escola insiste em deixar a cultura 

de fora e se valer apenas de saberes ditos científicos? É o mesmo erro em que incorre a 

psicologia do ego ao sobrepor uma teoria à prática clínica: o endurecimento da teoria fecha 

as portas para a articulação de saber, o distanciamento em relação à cultura fecha as portas 

tanto para criação, quanto para a transmissão e, assim, nenhum estilo e nenhum sujeito 

(tema) podem advir. 
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