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O artigo é uma sinopse da tese de doutorado apresentada na Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de Campinas em novembro de 2005. O 

trabalho é resultado de pesquisa desenvolvida nos programas de pós-

graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e junto ao Grupo de 

Estudos “Diferenças, Subjetividades em Educação” (DIS) da Faculdade de 

Educação da UNICAMP. Quando convidado para apresentar meu trabalho na 

Escola de Psicanálise de Campinas, resolvi traçar meu percurso que levou à 

conclusão: afirmar que Lacan foi o passador de Georges Politzer. O que se 

segue é um recorte da Introdução e da Conclusão do texto apresentado para 

defesa pública. 

 Começo afirmando que realizei um trabalho de pesquisa histórica. Não 

só porque trabalho com a história do surrealismo e da psicanálise nas décadas 

de 1920-1930, mas também porque narro meu encontro com a escrita de 

Georges Politzer e Jacques Lacan. De igual modo, é o resultado dos efeitos 

que esse encontro produziu em minha formação na academia e na psicanálise. 

Essa disjunção é fundamental, pois a presença/ausência da psicanálise na 

academia é um tema histórico tanto para uma, quanto para outra. Portanto, ao 

eleger a psicanálise e o surrealismo como campos de investigação, esclareço 

que considero a psicanálise um campo de saber que possui estatuto próprio, e 

como tal, faz fronteiras com outros campos de saber, como por exemplo, a 

filosofia, a psicologia, a psiquiatria, a literatura, etc. 

A primeira vez que me deparei com o nome de Politzer foi através da 

leitura de um livro sobre epistemologia da psicologia. O título do ensaio de 

Politzer, Crítica dos Fundamentos da Psicologia: a psicologia e a psicanálise, 



publicado em 1928, citado pelo autor, despertou-me para o problema da 

cientificidade da psicologia, tema que desenvolvi em meu mestrado.1 Esta 

primeira leitura de Politzer serviu apenas para demarcar território e demonstrar 

que estava diante de um texto ímpar na história da filosofia e da psicanálise2, 

mas não conhecia sua extensão até ler a História da Psicanálise na França, 

narrada por Elisabeth Roudinesco.  

As relações desse jovem húngaro, filho de judeus e cujo pai era militante 

da comuna de Budapeste, com os surrealistas era o marco inicial de meus 

interesses que se desdobravam numa cartografia de alguns leitores do ensaio 

de 1928, como por exemplo, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, 

Jacques Lacan e Michel Foucault.  

O projeto foi se constituindo na definição de algumas referências 

básicas. Para analisar o cenário surrealista, escolhi uma obra específica: Nadja 

de André Breton. Para demonstrar a incidência do ensaio de Politzer na 

implantação da psicanálise em solo francês, escolhi a tese de doutorado em 

psiquiatria de Jacques Lacan, Da psicose paranóica e suas relações com a 

personalidade, publicada em 1932. 

A hipótese inicial era sustentar que a leitura realizada por Politzer da 

obra fundadora da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos, continha as 

sementes lançadas pelo Manifesto Surrealista em 1924 e que, por sua vez, tal 

leitura determinou os rumos da psicanálise francesa, tendo como perspectiva 

central a relação entre psicanálise e literatura.  

O tema central começou a se definir: analisar a relação entre Lacan e 

Politzer. Encontrei alguns comentadores3 que apontavam a presença da letra 

politzeriana na aproximação de Lacan com o campo da psicanálise. Na tese de 

1932, Lacan não fez nenhuma referência ao nome de Politzer, e a despeito 

disso, a presença de Politzer é impregnante na estruturação de seus 

argumentos. Nesse trabalho de retornar às lacunas, aos espaços vazios da 

                                         
1 MARIGUELA, (1995). 
2 Como conclusão da monumental História da Filosofia, coordenada por François CHÂTELET, 
encontra-se (volume 8) a “Cronologia dos principais Textos do século XX que têm importância 
filosófica”. Iniciando com A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud em 1900 (Freud é 
citado 15 vezes), indica, em 1928, o ensaio de Politzer. O nome de Lacan aparece em 1936 
como autor do Estádio do Espelho; em 1953, com Função e Campo da fala e da linguagem em 
psicanálise; em 1966, com Escritos. 
3ALTHUSSER (1985); ROUDINESCO (1994); CESAROTTO & LEITE (2001); SIMANKE 
(2003); GABBI JR. (1998).   



tese de Lacan, minha tese foi se constituindo. Para analisar a presença do 

ensaio de Politzer na tese de Lacan, decidi apropriar-me dos argumentos de 

Foucault4 sobre a função autor para criar outra possibilidade de analisar a 

relação entre Lacan e Politzer: o problema não estava no fato de Lacan não 

citar Politzer, e muito menos em apontar a incidência desse naquele.  

Uma hipótese de leitura foi adotada: o que Foucault designa como 

função autor estaria em exercício na relação entre Lacan e Politzer. Em outras 

palavras, Politzer exerceu a função autor na escrita da tese de 1932 de Lacan. 

O trabalho de pesquisa é histórico5 também porque circunscrito num 

espaço e tempo próprio: Paris entre 1925 e 1935. Os autores foram 

selecionados dentro desse contexto específico com o objetivo de acompanhar 

os embates na implantação da psicanálise freudiana em solo francês. O 

pressuposto que norteia o trabalho de leitura dos textos aqui recortados é 

demonstrar que o movimento surrealista abriu as fronteiras para que a 

recepção da obra de Freud pudesse adquirir consistência teórica e prática num 

espaço cultural que até a década de 1920 permaneceu refratário ao 

pensamento freudiano. 

A psiquiatria francesa se manteve fortemente armada contra a 

descoberta do inconsciente e, sobretudo, às aplicações terapêuticas do método 

psicanalítico. Os surrealistas, dentre outros, iniciaram o trabalho de crítica aos 

pressupostos teóricos que sustentavam a prática clínica da psiquiatria francesa 

e desta forma, encontraram em Freud um bom arsenal para combater e 

denunciar os limites da formalização e tratamento das chamadas doenças 

mentais: elegendo a loucura como modo de enunciação da verdade puderam 

fazer o resgate do sujeito que fala – e escreve; sujeito esse rechaçado do 

pensamento psiquiátrico clássico. 

A estratégia do trabalho foi traçar a genealogia da obra de Lacan e 

sustentar assim a presença da letra politzeriana pelo exercício da função autor 

que lhe franqueou ingresso no campo da psicanálise. Portanto, escolho 

deliberadamente o procedimento genealógico delineado por Michel Foucault 
                                         
4 Conferência intitulada, “O que é um autor?”, proferida na Sociedade Francesa de Filosofia em 
1969. In: FOUCAULT, (2001). 
5 Considero história na mesma perspectiva apontada por Foucault: um trabalho genealógico; 
saber histórico das lutas; memória dos combates. Vide: “Sobre as Maneiras de Escrever a 
História”; “Nietzsche, a genealogia e a história” e “Retornar à história” In: Ditos & Escritos II 
(2001).  



em suas leituras de Nietzsche: fazer pesquisa genealógica implica em capturar 

a emergência de um conceito, de uma prática – clínica e/ou institucional e 

analisar sua proveniência (de onde provém, com que forças entraram em 

relação) para reconhecê-la como prática inventiva de um autor. É por isso que 

o autor é uma função operativa e sua invenção determina um novo campo na 

historicidade do saber. O autor põe em operação uma série conceitual que 

instaura dispositivos de saber. 

Portanto, as reflexões sobre a função autor, tal como definida por 

Foucault, serviram como um instrumento de análise da construção do caso 

Aimée por Lacan em sua tese sobre a psicose paranóica. Focalizo a 

construção do caso considerando que é o lugar predominante de operação da 

função autor e ponto de interseção da relação de Lacan com Politzer. 

Aimée é o nome dado por Lacan à mulher Marguerite Anzieu que 

escreveu romances com o propósito de publicá-los em Paris no final da década 

de 1920. A demanda de Aimée é ser reconhecida como escritora. Seus 

escritos personificam sua estrutura psíquica. Aimée é o nome da heroína do 

romance de Marguerite, a mulher que deixou seu filho e foi para Paris para ser 

reconhecida como escritora. Aimée é também o nome daquela que franqueou 

a entrada de Lacan na psicanálise.6 

Lacan leu Freud e é certo que sua leitura foi marcada pela letra de 

Georges Politzer. É como leitor de Freud que se apresenta quando do 

lançamento de seus Escritos.7 Um exemplo de como Lacan leu Freud pode ser 

encontrado em sua “Intervenção sobre a transferência”, proferida no 

Congresso dos Psicanalistas de Língua Românica em 1951. Nessa intervenção 

afirmou: 
“Se Freud assumiu a responsabilidade [...] de nos 
mostrar que existem doenças que falam, e de nos 
fazer ouvir a verdade do que elas dizem, parece que 
essa verdade, à medida que sua relação com um 
momento da história e com uma crise das instituições 

                                         
6 Em sua apresentação na “Semana Jacques Lacan”, organizada por psicanalistas do Rio de 
Janeiro para homenagear os dez anos de sua morte, Manuel Barros da Motta destacou que o 
Aimée é o caso princeps que conduziu Lacan em direção a Freud. In: QUINET, 1993. 
7 Numa entrevista, concedida em novembro de 1966, perguntaram a Lacan como ele se 
situava em relação a Freud. A resposta foi categórica: “Eu gostaria de afirmar, já de início, que 
tudo o que eu escrevi é inteiramente determinado pela obra de Freud. Isto é que eu reivindico 
em primeiro lugar: eu sou aquele que leu Freud. Também li outros, é claro, mas de uma 
maneira que não há nada comparável” (LACAN, 1994, p. 48). 



nos aparece mais claramente, inspira um temor 
crescente nos praticantes que perpetuam sua 
técnica”8.  

 

Como podemos ver, Lacan leu Freud e restaurou a lâmina cortante da 

verdade: existem doenças que falam e eticamente é possível ouvir a verdade 

do que dizem. De igual modo, refere-se também ao terror que esta verdade 

inspira naqueles que praticam a psicanálise. O passo de Lacan deu passagem 

às exigências de Politzer para se constituir um discurso sobre a dimensão 

dramática da existência humana: condição para uma ciência do humano que 

renuncia à vida interior dessubstancializando o inconsciente por coerência 

ética.  

O contexto histórico em que Lacan lançou sua aposta numa ciência da 

personalidade que pudesse realizar a psicologia concreta proposta por Politzer 

é fundamental para compreender a interlocução da psicanálise com a literatura, 

especificamente aquela produzida pelos surrealistas. O retorno a Freud, 

definido por Lacan como seu estandarte no movimento psicanalítico francês, é 

analisado pelas coordenadas estabelecidas por Foucault em sua conferência 

na Sociedade Francesa de Filosofia em 1969. Desse modo, o trabalho aponta 

uma perspectiva para leitura do ensino de Lacan pela proximidade transversal 

entre Foucault e o retorno a Freud, empreendido por Lacan.  

 

 

I – Foucault, leitor de Freud: a função autor 

 

Vários leitores9 já demonstraram as diferentes posições de Foucault 

sobre a psicanálise em geral e sobre Freud em particular. Não tive o propósito 

de acompanhar a "função dobradiça" - denominada por Jacques Derrida - que 

                                         
8 LACAN, 1998, p. 216. 
9 Ernani Chaves (1988), por exemplo, afirmou que o texto freudiano é uma sombra permanente 
que atravessa em vários níveis a escrita de Foucault. Renato Mezan (1985), considerou que a 
sombra da psicanálise acompanhou Foucault durante os trinta anos de sua produção filosófica: 
lugar múltiplo, "a cada meandro do percurso de Foucault, ela se aloja em outro espaço, 
configura-se em outras redes de relações, desenha outros perfis de significação (p.95). 
Jacques Derrida (1994) por sua vez, comentado o lugar de Freud na obra A História da 
Loucura, afirmou que Freud tem, para Foucault, a função de dobradiça: duplo movimento de 
articulação, alternância de abertura e fechamento: "movimento alternativo que sucessivamente 
abre e fecha, aproxima e afasta, repudia ou aceita, exclui ou inclui, desqualifica ou legitima, 
domina ou liberta" (p.62). 



Freud ocupa na escrita de Foucault. Sustentei que a visada de Foucault sobre 

Freud é recorrente pela função autor que reconhece atuar na tática 

genealógica. A obra de Freud foi interpretada por Foucault como tendo 

inaugurado uma nova hermenêutica que interroga sem cessar a constituição da 

psiquiatria e demais ciências humanas no conjunto das ciências positivas.  

Dentre outras características apontadas por Foucault, a função autor se 

efetua na própria cisão entre autor e escritor. A distância que é aberta pela 

divisão fundamental entre ambos permite apreender uma pluralidade do Eu. Há 

um Eu que fala num lugar e num tempo determinado em que realizou um 

trabalho de escrita. Há um outro Eu que "designa um plano e um momento de 

demonstração que qualquer indivíduo pode ocupar, desde que ele tenha 

aceitado o mesmo sistema de símbolos, o mesmo jogo de axiomas, o mesmo 

conjunto de demonstrações preliminares". Há ainda, um terceiro Eu, "aquele 

que fala para dizer o sentido do trabalho, os obstáculos encontrados, os 

resultados obtidos, os problemas que ainda se colocam".10 A função autor 

desempenha, simultaneamente, o papel dos três Eus, dando lugar à dispersão 

e a várias "posições-sujeito" que diferentes indivíduos podem ocupar. 

Na última parte de sua conferência, Foucault aplicou seus enunciados 

sobre a função autor a um determinado campo (ou unidade) discursivo. Para 

tanto, interrogou a legitimidade do autor na fundação de uma disciplina, o 

significado do movimento de retorno a... e as transformações que tal retorno 

opera no campo discursivo em questão. Freud e Marx foram eleitos como 

exemplares para investigar a função autor: considerou-os “fundadores de 

discursividade" e, desse modo, ocuparam uma "posição transdiscursiva" na 

história efetiva dos saberes contemporâneos. Freud, como nome próprio de 

autor, passa a designar um nível de discursividade que permitiu abrir um amplo 

leque de possibilidades de interpretação. 

Desse modo, afirmou Foucault, Freud não é simplesmente o autor da 

Traumdeutung ou do Mot d' Esprit; estabeleceu uma possibilidade indefinida de 

discursos; tornou possível um certo número de analogias e diferenças; abriu o 

espaço para outra coisa diferente dele e que, no entanto, pertence ao que ele 

fundou. Dizer que Freud fundou a psicanálise significa afirmar que "tornou 

                                         
10 FOUCAULT, 2001, p. 279. 



possível um certo número de diferenças em relação aos seus textos, aos seus 

conceitos, às suas hipóteses, que dizem respeito ao próprio discurso 

psicanalítico".11 

Há equívocos em admitir que a psicanálise é o que está contido nas 

obras completas de Freud, afinal, "desenvolver um tipo de discursividade como 

a psicanálise, tal como ela foi instaurada por Freud, não é conferir-lhe uma 

generalidade formal que ela não teria admitido no ponto de partida, é 

simplesmente abrir-lhe um certo número de possibilidades de aplicações".12 

Desse modo, o nome do autor cria um campo de operacionalidade que dá 

estatuto a um discurso. O autor é uma função no discurso e não do discurso. 

A temática do retorno a... impõe-se como um movimento que tem a sua 

própria especificidade e que caracteriza, justamente, as instaurações de 

discursividade. Esse ato instaurador é revisitado, não para depreender uma 

origem primeira e esquecida do sentido do texto, uma vez que não há sentido 

originário que precisa ser descoberto, trazido à luz, através de sucessivas 

interpretações. O retorno a... não equivale a uma exegese bíblica. O retorno é 

marcado por um vazio, uma lacuna: 
 

“Retorna-se a um certo vazio que o esquecimento 
evitou ou mascarou, que recobriu com uma falsa ou 
má plenitude, e o retorno deve redescobrir essa 
lacuna e essa falta; daí o perpétuo jogo que 
caracteriza esses retornos à instauração discursiva. 
Nessa perspectiva, o reexame dos textos de Freud 
modifica a própria psicanálise”.13 

 

Na galeria dos ouvintes da conferência de Foucault estava o psicanalista 

Jacques Lacan, que, na época, já havia fundado sua Escola. No espaço do 

debate, Lacan tomou a palavra para dizer que se sentiu convocado para estar 

presente porque leu os enunciados do convite e notou que Foucault falaria do 

retorno a... Lacan considerou que por retorno podem-se entender muitas 

                                         
11 FOUCAULT, 2001, p. 282. Roudinesco (1994, pp. 343-345) menciou a conferência de 
Foucault como ponto de inflexão para a situação francesa da filosofia e da psicanálise, tanto 
que abria a possibilidade de pensar o autor como função no discurso. Se a fala de Foucault é 
dirigida às críticas de Sartre e seus colaboradores ao seu livro As Palavras e as Coisas, 
também serve às críticas que Lacan recebia, tanto dos filósofos como dos psicanalistas filiados 
à Associação Psicanalítica Internacional (IPA).  
12 FOUCAULT, 2001, p. 283. 
13 FOUCAULT, 2001, pp. 284-285. Esse argumento se aplica perfeitamente à leitura que 
Politzer realizou de Freud e, certamente, à leitura que também Lacan realizou de Freud. 



coisas, mas o retorno a Freud foi uma espécie de bandeira que levou em 

punho na conquista do campo freudiano: "nesse aspecto, só posso agradecer-

lhe: você correspondeu inteiramente à minha expectativa. A propósito de 

Freud, evocando especialmente o que significa o retorno a, tudo o que você 

disse me parece, pelo menos do ponto de vista em que eu pude nele contribuir, 

perfeitamente pertinente".14 

A referência de Lacan ao convite recebido da Société diz respeito ao 

argumento sobre a função autor num campo discursivo. Reconheceu seu 

trabalho de retorno a Freud no discurso de Foucault, sobretudo no modo como 

apresentou as duas questões fundamentais sobre a fundação de uma 

disciplina e o movimento de retorno a... como momento decisivo para a 

transformação de seu campo.15 

 

II – Politzer e o discurso universitário 

Levantar a questão do que Lacan deve a Politzer parece-me descabida. 

Certamente o modo como Politzer se apropriou de Freud marcou 

decisivamente o destino da psicanálise na França, visto que essa leitura 

colocou em operação um nível de discursividade que não cessou de produzir 

efeitos em toda uma geração de filósofos e psicanalistas na década de 50. 

Como demonstrei, há diferentes leituras do texto de Politzer e parece-me que 

aquela realizada por Lacan é a que conseguiu se apropriar do cenário em que 

foi produzida: o surrealismo. 

A concepção foucaultiana de função autor como instaurador de 

discursividade abre a possibilidade de análise da relação entre Lacan e Politzer 

para além da querela da citação autoral, bibliográfica. Lacan não silencia sua 

fonte, não omite sua leitura de Politzer, não plagia. O problema não pode ser 
                                         
14 FOUCAULT, 2001, p. 297. 
15 Lacan fez referência à conferência proferida por Foucault na sessão 26 de fevereiro de 1969 
de seu Seminário D’un autre à l’autre: “Agora, na data em que estamos, tenho a satisfação de 
ver, por exemplo, quanto à função de um autor como Freud, que uma sociedade de espírito 
muito aberto pode medir a sua originalidade. Foi, por exemplo, a seu respeito que sábado 
passado, em uma espécie de lugar suspeito que se chama Sociedade de Filosofia, Michel 
Foucault fazia esta pergunta: O que é um autor?, e isso o levava a evidenciar certo número de 
termos que merecem ser enunciados a propósito de uma tal questão. No pequeno anúncio que 
ele fizera de seu projeto de interrogar a função autor, destacou o retorno a... e desse modo 
senti-me convocado. Afinal, não há ninguém em nossos dias que, mais do que eu, tenha dado 
peso ao retorno a... a propósito de Freud. Aliás, ele sublinhou e mostrou muito bem sua 
perfeita informação do sentido todo especial, do ponto-chave que constitui esse retorno a 
Freud” (Apud ERIBON, 1996, p. 150). 



definido em termos do discurso universitário que produz sujeitos por referência 

de créditos, filiações, heranças. 

É justamente no ponto em que interroga o discurso universitário em sua 

pretensão de dominar a verdade por meio da técnica disciplinar, remetendo o 

saber ao próprio saber, que Lacan cita Politzer:  
“É coisa tão patética para o universitário que 
podemos dizer que o discurso de Politzer intitulado 
Fundamentos da psicologia concreta, incitado por 
sua aproximação à análise, é um exemplo fascinante 
disso. Tudo deriva desse esforço para sair do 
discurso universitário que o formou dos pés à 
cabeça. Ele sente claramente que ali há alguma 
rampa por onde poderia emergir. É preciso ler essa 
pequena obra [...] às suas ásperas páginas sobre a 
psicologia, em especial a universitária, segue-se 
estranhamente um encaminhamento que, de algum 
modo, leva-o de volta a ela. Mas o que fez captar por 
onde havia esperança e emergir dessa psicologia foi 
ter enfatizado – coisa que ninguém havia feito em 
sua época – que o essencial do método freudiano 
para abordar o que corresponde às formações do 
inconsciente é confiar no relato. A ênfase foi dada a 
esse fato de linguagem, de onde tudo poderia, na 
verdade ter partido [...] É preciso ler esse livrinho, se 
eu tivesse aqui, leria com vocês”.16 

 
 

Lacan reconheceu o pas-de-sens17 que o “livrinho” de Politzer realizou 

em sua leitura de Freud. Há um passo, uma passagem que Politzer deu em 

relação ao discurso freudiano, mas que mantém com ele uma referência 

fundamental como função autor: a objeção de Politzer a Freud está no fato de 

que ele [Freud] teria deixado escapar o que era fundamental: “todo fato 

psíquico só é enunciável se preservar o que chama de ato do Eu (je), e, ainda 

melhor, sua continuidade. Isto está escrito – a continuidade do Eu (je)”.18 

                                         
16 LACAN, 1992, p. 60 (itálico na transcrição original). 
17 Reproduzo a nota de Ari Roitman, responsável pela Versão Brasileira do Seminário 17: “pas: 
é advérbio de negação, como empregado aqui (nada-de-sentido, sentido-algum ou não 
sentido), mas também como substantivo passo – o que provoca a ambigüidade aludida por 
Lacan, posto que a expressão pas-de-sens também pode, dialeticamente, ser um passo-de-
sentido" (conf. p. 206). 
18 LACAN, 1992, p. 61. 



As referências19 de Lacan ao nome de Politzer como autor podem ser 

reconhecidas em cinco momentos distintos e em lugares específicos de seu 

retorno a Freud: 

1) No relatório “Formulações sobre a causalidade psíquica”, 

apresentado na abertura das Jornadas Psiquiátricas de 

Bonneval, em 28 de setembro de 1946; 

2) Na aula de 22 de novembro de 1961 do Seminário 9 – A 

Identificação; 

3) Na aula de 22 de junho de 1965 do Seminário 12 – Problemas 

cruciais para a psicanálise; 

4) Na aula de 21 de janeiro de 1970 do Seminário 17 – O avesso 

da psicanálise; 

5) No único “Prefácio” que escreveu, em 1969, para a tese de 

doutorado de Anika Lemaire, publicada com o título: Jacques 

Lacan: uma introdução.20 

Não pretendo passar em revista em cada uma dessas indicações. Vou 

indicar apenas duas: o primeiro, em 1946, quando Lacan abriu as Jornadas 

Psiquiátricas de Bonneval. Seu relatório procurava responder ao tema proposto 

por Henryi Ey: “A psicogênese”. Por ocasião da publicação desse relatório nos 

Escritos, Lacan informou que o mesmo pertencia ao conjunto dos trabalhos 

apresentados nessa Jornada e que foram publicados num volume intitulado Le 

problème de la psychogenèse des névroses et des psychoces. Nele, o nome 

de Politzer foi invocado por Lacan como advertência para o fato de que “o uso 

da fala requer muito mais vigilância na ciência do homem por toda parte, pois 

nela compromete o próprio ser de seu objeto”. Por isso, é preciso ficar atento, 

pois: “qualquer atitude vacilante para com a verdade sempre poderá desviar 

nossos termos de seu sentido, e esses tipos de abusos nunca são inocentes”.21 

 E nessa perspectiva, indicou o contexto de seu relatório: remeteu seus 

ouvintes à publicação de outro texto por ele intitulado: “Para-além do ‘Princípio 

de realidade’”, marco fundador de seu retorno a Freud. A redação desse texto, 

publicado inicialmente em 1936 na Evolution Psychiatrique, e o lugar que 
                                         
19Agradeço as indicações complementares que Nina Virgínia de Araújo Leite fez e, sobretudo, 
por ter nomeado a conclusão do trabalho. 
20 Também publicado em Outros Escritos, conf. LACAN, 2003, pp.389-399. 
21 LACAN, 1998, p. 162. 



Lacan lhe conferiu é certamente um marco. Nele, apresentou a “revolução do 

método freudiano”: analisar os fenômenos psíquicos pelo relato do sujeito 

desses fenômenos; a isso designou como “a submissão ao real em Freud”22. 

Portanto, ao interrogar o estatuto do objeto psicológico a partir do fenômeno da 

psicose, o texto fundador da leitura que Lacan realizou de Freud visava 

estabelecer uma fenomenologia da relação psicanalítica tal como vivida entre o 

médico e o doente.  

Tendo como referência esse ato inaugural, podemos reconhecer o lugar 

em que Lacan citou Politzer e o modo de sua indicação. Politzer foi 

apresentado como  
“um grande espírito que renunciou à expressão teórica 
em que teria deixado sua marca indelével, para se 
dedicar a uma ação que iria arrebatá-lo de nós 
irreparavelmente. Pois não percamos de vista, ao 
exigir, seguindo os passos dele, que uma psicologia 
concreta se constitua como ciência, que nisso ainda 
estamos apenas nas formulações formais. Quero dizer 
que ainda não conseguimos estabelecer a mínima lei 
em que se paute nossa eficiência”23. 

 
O segundo, após interrogar o discurso universitário naquilo que o 

constitui, Lacan resgatou “o livro de bolso” de Politzer, citando páginas do 

ensaio de 1928 onde se encontra a distinção entre je e moi. A estratégia de 

Lacan nesse resgate era rebater as posições de Lapanche e Leclaire – “meus 

dois L” – no artigo “O inconsciente, um estudo psicanalítico”. Desse modo, 

utilizou-se do “Prefácio” para apontar, por um lado, as limitações de leitura do 

ensaio de Politzer na perspectiva da fenomenologia imperante no discurso 

universitário da época; e por outro, para indicar suas elaborações no Seminário 

17 de que o discurso universitário faz tese dessa ficção chamada autor ou 

história do pensamento ou, ainda, de algo que se intitula progresso no campo 

da ciência.24 

                                         
22 LACAN, 1998, p. 84. A referência ao Além do Princípio de Prazer, publicado por Freud em 
1920, demonstra a porta por onde Lacan adentrou no campo da psicanálise. 
23 LACAN, 1998, p. 162 (itálico meu). Em sua exposição Lacan propôs assim, uma retomada 
de sua tese de 1932 para “desenhar o conceito de objeto em que se fundaria uma psicologia 
científica. É a definição de tal conceito que sempre declarei necessária, que anunciei como 
próxima e que, em favor do problema que vocês me propõem, tentarei realizar hoje, expondo-
me, por meu turno, a suas críticas”. Lembremos ainda que Politzer foi “arrebatado”, fuzilado em 
espaço público em 1942, pela tropa nazista que ocupava a capital francesa. 
24 LEMAIRE, 1989, pp. 20-21. Laconicamente iniciou o “Prefácio” lembrando que “há uns treze 
anos” disse a dois professores universitários: “Não se esqueçam de que um dia ainda vocês 



Para Lacan, o discurso da Universidade é desagregador por sua própria 

constituição: querer garantir a verdade pelo recurso ao autor como princípio de 

enunciação. Mas ao desagregar segrega:  
“Esse fenômeno singular é fato de segregações, tanto 
aí como alhures, efeitos de discursos, mas que, por 
interferirem no campo do concreto, aí estatuem 
promulgações diferentes de origem e data. 
Segregação, primeiro, da psiquiatria na Faculdade de 
Medicina, onde a estrutura universitária demonstra 
abertamente sua afinidade com o regime patronal. O 
que sustenta essa segregação é o fato de a própria 
psiquiatria desempenhar o ofício de segregador 
social”25. 

 

Essas duas referências ao nome de Politzer marcam dois momentos 

distintos do retorno a Freud de Lacan: na primeira, encontra-se o passo 

inaugural pelo resgate daquilo que foi designado como “desenho do conceito 

de objeto” do discurso psicológico; na segunda, a proposição do “inconsciente 

estruturado como linguagem” estava em questão por aqueles que seguiam o 

ensino de Lacan. Primeiro tempo: Lacan demarcando a gênese de seu 

percurso. Segundo tempo: Lacan respondendo por seu ensino. 

 

III – O passe e o discurso analítico 

 

Por que considero Lacan, o passador de Politzer? 

Passador é um dos lugares ocupados por um sujeito numa 

temporalidade lógica do dispositivo do passe, procedimento instaurado por 

Lacan em 1967 para o impasse da autorização. O passe foi uma aposta de 

Lacan para garantir a possibilidade de transmissão da psicanálise a partir da 

questão sobre o final de análise. O que se pode dizer do final de análise? Ela é 

terminável ou não?  Lacan sustentou que sim e instaurou um dispositivo que 

                                                                                                                       
proporão como tema de tese o que ora estou a escrever [...] Aconteceu, portanto. Nada 
aconteceu para eles, para mim somente: eis-me assunto de tese pelos meus Écrits”. Lacan 
reconheceu que seus Écrits são impróprios para tese: “são antitéticos por natureza, pois que 
ao que formulam, não há senão se lhes aderir ou deixá-los” (p. 17). 
25 In: LEMAIRE, 1989, p.19. Em nota Lacan chamou atenção para a segregação como 
princípio do campo de concentração. Separa para isolar e assim, concentra. O discurso 
universitário separa o conhecimento para criar unidades de saber e denega desse modo, a 
função do discurso na sua própria instituição. Indico a leitura do texto de Lacan “A ciência e a 
verdade”, publicado nos Escritos. O texto fez parte do primeiro número dos Cahier pour 
l’Analyse em 1966, clássico periódico publicado pelo Círculo de Epistemologia da ENS. 



permitisse nomear o término de uma análise pela possibilidade de transmitir 

aquilo que pode ser recolhido de uma experiência e assim vincular a 

autorização ao exercício da função autor: aquele que instaura um discurso. 

No texto "O passe de Freud", Alain Didier-Weill perguntou: Qual é a 

inovação da psicanálise freudiana? 
“É que ela nos introduz ao fato de que o sujeito do 
inconsciente está numa dependência tão radical do 
significante que a noção de dívida, na qual a tradição 
sempre reconheceu que o sujeito se encontrava em 
relação a seus genitores, aos quais deve a existência, 
é renovada. Freud nos faz descobrir, com efeito, que, 
além do autor de seus dias, o sujeito do inconsciente 
está em dívida para com um autor muito mais 
inapreensível: o significante”26. 

 
Para demonstrar o outro modo de Freud responder à dívida simbólica, 

Didier-Weill toma como referência o sonho da Monografia Botânica, relatado 

por Freud na Interpretação dos Sonhos. A partir da análise desse próprio 

sonho, Freud fez passar a psicanálise.  
“se o inconsciente pôde ser nomeado de modo 
transmissível por Freud, é que esta nomeação é o 
efeito da resposta trazida por ele, quando levado a 
reconhecer a dimensão da dívida simbólica: se, ao 
fazer ato de nomeação, Freud corta radicalmente com 
todos os discursos existentes até então, é que ele 
efetivamente encontra um meio de responder à 
questão da dívida simbólica de uma outra maneira”27. 

 

Desse modo, Didier-Weill afirmou que Lacan não inventou o passe: ele 

só fez nomear certos tempos lógicos, que são marcos na trajetória pela qual 

Freud é levado, a partir de um sintoma singular, a tornar transmissível, 

universalizável, o conceito de inconsciente. Lacan instaurou um dispositivo que 

garantisse o ato de nomeação de analista pela possibilidade de responder à 

dívida simbólica não por herança, por identificação ao autor, à instituição, ao 

grupo. 

É importante destacar que o dispositivo do passe instaurado por Lacan 

na “Proposição de 9 de Outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” visava 

dar sustentabilidade ao princípio de que o psicanalista só se autoriza por si 

mesmo. Tal princípio deveria regular o trabalho de formação do psicanalista e 

                                         
26 DIDIER-WEILL, 1994, p.131. 
27 Idem, ibidem. 



evitar assim a degradação do gradus no jogo especular das identificações. 

Marie-Magdeleine Chatel afirmou que o passe foi o achado de Lacan "para tirar 

o grupo do impasse da didática e do reconhecimento dos analistas":  
“O passe é a transposição, o resultado da passagem 
de uma borda a outra, segundo a metáfora marítima. 
Em psicanálise, é a passagem que marca ao mesmo 
tempo o fim de uma análise e a opção feita pelo 
analisando de se propor a se tornar psicanalista. O 
passe é o ato analítico inaugural de um analista recém-
surgido de uma análise: é o momento da escolha”28. 

 
Transmissão da psicanálise e final de análise nodulam as questões 

decorrentes das nomeações, pois a passagem de analisando à analista se 

efetua na enunciação do desejo do analista. Para Lacan, há uma porta 

mediante a qual cada um, por sua conta e risco, pode passar: se fazer passar 

entrando na ordem do discurso pelo des-ser do desejo de tomar a palavra e 

para ser o passador. 

No relato Sobre a Experiência do Passe de 1973, ou seja, seis anos 

após a formulação da proposta, Lacan considerou que a finalidade do 

procedimento era isolar o que é específico ao discurso analítico. Para ele, o 

passe permite a qualquer um que pense poder ser analista, a qualquer um que 

se autorize por si mesmo, ou que esteja prestes a fazê-lo, comunicar o que o 

fez optar por isso e se engajar num discurso. 

É como formação do inconsciente que as articulações possíveis sobre o 

passe permitem apreender o advento de um psicanalista. Fazer-se passar 

implica numa dis-posição, num des-locamento, num ato que apenas o só-

depois pode garantir. O testemunho que o procedimento do passe permite 

recolher é o lugar apropriado para se recriar a psicanálise no decurso de uma 

análise que chegou ao seu final. Mais do que uma narrativa sobre o passado, a 

história do que foi, o procedimento do passe recolhe, pela via do des-ser, a 

dívida para com o significante. 

O dispositivo do passe é composto por três lugares: o passante, aquele 

que pede o passe; o passador, que escuta o testemunho do passante sobre 

seu percurso de análise e transmite o que ouviu, fazendo passar ou não os 

elementos que permitem assegurar o final de uma análise; e o júri, que recolhe 

                                         
28 In: KAUFMANN, 1996, p. 398. 



aquilo que os passadores transmitiram para nomear o que foi passado. A 

função do passador é transmitir os efeitos significantes que advêm do relato de 

uma psicanálise passível de ser transmitida. Eis o que considero o ponto 

central da experiência instituída: transmitir a psicanálise para além de uma 

tecnologia institucional que homogeneíza os conceitos e estandardiza a 

técnica.  

O passador é o lugar por onde algo passa. É como instaurador de uma 

discursividade que Politzer passa por Lacan. Aqui podemos retomar a 

referência da função autor, apresentada por Foucault em 1969. Restaurar o 

autor como função no discurso permitiria recolocar o papel fundador do sujeito 

pela suspensão das referências biográficas ou psicológicas do autor e assim 

instaurar descontinuidade no discurso que não cessa de pedir provas de sua 

garantia no jogo das identificações. Trata-se, como disse Foucault, de inverter 

o problema tradicional: 
“Não mais colocar a questão: como a liberdade de um 
sujeito pode se inserir na consistência das coisas e 
lhes dar sentido, como pode animar, do interior, as 
regras de uma linguagem e manifestar assim as 
pretensões que lhe são próprias? Mas antes colocar 
essas questões: como, segundo que condições e sob 
que formas alguma coisa como um sujeito pode 
aparecer na ordem dos discursos? Que lugar ele pode 
ocupar em cada tipo de discurso, que funções exercer, 
e obedecendo a que regras? Trata-se em suma, de 
retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel de 
fundamento originário, e de analisá-lo como uma 
função variável e complexa do discurso”29. 

 
A possibilidade de inverter ou mesmo subverter a concepção tradicional 

do autor que funciona como princípio de economia na proliferação do sentido já 

havia sido enunciada por Foucault na conferência “Nietzsche, Freud e Marx”, 

proferida no Colóquio Nietzsche de Royaumont em 1964. Naquela ocasião, 

partiu do pressuposto que esses autores abriram, cada um a seu modo, a 

possibilidade de uma nova hermenêutica por terem modificado a maneira pela 

qual o signo em geral podia ser interpretado: assim instauraram uma rede na 

qual os signos foram diagnosticados como máscaras. Inverteram a primazia do 

signo sobre a interpretação ao conceberem o signo como uma interpretação 

que tenta se justificar. Essa primazia da interpretação em relação aos signos é 

                                         
29 FOUCAULT, 2001, p.287. 



o que há de mais decisivo na hermenêutica moderna instaurada por Nietzsche, 

Freud e Marx. 

O caráter decisivo de tal empreitada foi apontado por Foucault como 

tarefa infinita da interpretação pela recusa do princípio originário, recusa do 

começo, da origem. Esse ponto absoluto, a região perigosa que a concepção 

tradicional de autor procura evitar, foi apontado como condição de ruptura, de 

corte e descontinuidade com a noção de autor como princípio de unidade e 

economia da proliferação de sentido.  
“Em Freud, sabe-se claramente como é feita 
progressivamente a descoberta desse caráter 
estruturalmente aberto da interpretação, 
estruturalmente vazio. Ela foi feita inicialmente de uma 
maneira muito alusiva, muito velada a si mesma na 
Traumdeutung, quando Freud analisa seus próprios 
sonhos, e invoca razões de pudor ou de não-
divulgação de um segredo pessoal para se 
interromper. Na análise de Dora, vemos aparecer essa 
idéia de que a interpretação deve deter-se, não pode ir 
até o fim por causa de alguma coisa que será chamada 
de transferência. E depois se afirma, ao longo de todo 
o estudo da transferência, o interminável da análise, no 
caráter infinito e infinitivamente problemático da 
relação do analisando com o analista, relação que é 
evidentemente constituinte da psicanálise, e que abre 
espaço no qual ela não cessa de se desdobrar, sem 
nunca poder terminar”30. 

 

 
A impossibilidade de a interpretação encontrar um ponto originário e 

como conseqüência, sua tarefa inacabada, seu ponto de ruptura, foi apontada 

por Foucault como a experiência da loucura.  
“Experiência contra a qual Nietzsche se debateu e 

pela qual era fascinado; experiência contra a qual o 

próprio Freud lutou ao longo de toda a sua vida, não 

sem angústia. Essa experiência da loucura seria a 

sanção de um movimento de interpretação, que se 

aproxima infinitamente do seu centro, e que 

desmorona, calcinada”.31 

 

                                         
30 FOUCAULT, 2000, p.46 (itálico do autor). 
31 Idem, ibidem. 



Foucault relacionou a esse caráter inconclusivo da interpretação pela 

proliferação do sentido, dois aspectos fundamentais: a ausência de um 

primário, de uma coisa sobre a qual a interpretação se realizaria; e o intérprete 

como uma função no discurso.  

Sobre o primeiro aspecto, uma constatação: se a interpretação nunca 

pode se concluir, é muito simplesmente porque nada há para interpretar. Não 

há absolutamente um primário a interpretar, pois no fundo tudo já é 

interpretação: cada signo é nele mesmo não a coisa que se oferece à 

interpretação, mas a interpretação de outros signos e assim sucessivamente. 

  
“Nunca há, se vocês querem, um interpretandum que 
não seja já interpretans, embora seja estabelecida, na 
interpretação, uma relação de violência como 
elucidação. De fato, a interpretação não esclarece uma 
matéria a interpretar, que se ofereceria a ela 
passivamente: ela pode apenas apoderar-se, e 
violentamente, de uma interpretação já ali, que ela 
deve subverter, revirar, quebrar a marteladas”32. 

 

Exemplo: Freud não interpreta signos, mas interpretações. Os signos 

são interpretações que tentam se justificar, e não o inverso. 
“O que Freud descobre, de fato, sob os sintomas? 
Ele não descobre, como se diz, ‘traumatismos’: ele 
revela os fantasmas, com sua carga de angústia, ou 
seja, um núcleo que já é ele próprio, em seu próprio 
ser, uma interpretação [...] Eis por que Freud só tem 
a interpretar na linguagem de seus pacientes o que 
eles lhe oferecem como sintomas: sua interpretação 
é a interpretação de uma interpretação, nos termos 
em que essa interpretação é dada”33. 

 

Segundo aspecto: a interpretação se confronta com a obrigação de 

interpretar a si mesma infinitamente, de sempre se retornar. Disso decorrem 

duas conseqüências: que o princípio da interpretação nada mais é do que o 

próprio intérprete; que a interpretação tem sempre que interpretar a si mesma, 

e não pode deixar de retomar a si mesma.34 
Admitindo que Freud instaurou uma discursividade, a psicanálise, toda 

uma rede de proliferação de sentido pôde ser deduzida. Freud produziu, como 
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autor, a possibilidade e a regra de formação de outros discursos que ao se 

remeterem à psicanálise, não poderão mais sustentar sua validade por um 

recuo ao sentido originário. É por isso que Foucault afirmou que Freud não 

tornou apenas possível certo número de analogias, ele tornou possível certo 

número de diferenças, pois abriu o espaço para outra coisa diferente dele e 

que, no entanto, pertence ao que ele fundou: “Freud fundou a psicanálise e 

tornou possível um certo número de diferenças em relação aos seus textos, 

aos seus conceitos, às suas hipóteses, que dizem todas respeito ao próprio 

discurso psicanalítico”.35 
Assim, o retorno a Freud empreendido por Lacan, implicou a reinscrição 

de um discurso num domínio novo, pois “retorna-se ao que está marcado pelo 

vazio, pela ausência, pela lacuna no texto. Retornar-se a um certo vazio que o 

esquecimento evitou ou mascarou, que recobriu com uma falsa ou má 

plenitude e o retorno deve redescobrir essa lacuna e essa falta”36. Daí esse 

perpétuo jogo que caracteriza esses retornos à instauração discursiva, como 

afirmou Foucault, “jogo que consiste em dizer por um lado: isso aí estava, 

bastaria ler, tudo se encontra aí; e, inversamente: não, não esta nesta palavra 

aqui, nem naquela ali, nenhuma das palavras visíveis e legíveis diz do que se 

trata agora”.37 Segue-se que a releitura dos textos de Freud modifica a própria 

psicanálise. 

Eis aqui um bom indicativo para leitura do Seminário 11. Momento 

decisivo para o percurso de Lacan na psicanálise e de seu retorno a Freud. Ato 

de fundação da Escola pelo movimento de interrogar os fundamentos da 

psicanálise e assim dar um passo para instaurar um discurso que marcou a 

diferença: o inconsciente freudiano e o nosso; esse é o tema da aula de 22 de 

Janeiro de 1964.  
“O inconsciente, primeiro, se manifesta para nós, como 
algo que fica em espera na área, eu diria algo de não-
nascido [...] a bem dizer, essa dimensão do 
inconsciente, que eu evoco, estava esquecida, como 
Freud havia previsto perfeitamente bem. O 
inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem 
graças aos cuidados desses ortopedeutas em que se 
tornaram os analistas da segunda e da terceira 

                                         
35 FOUCAULT, 2001, p. 282. 
36 Idem, p.285. 
37 Ibidem, p. 285. 



geração, que se dedicam, no que psicologizando a 
teoria psicanalítica, a suturar essa hiância [...] Estou 
certamente, agora na minha data, na minha época, em 
posição de introduzir no domínio da causa a lei do 
significante, no lugar onde essa hiância se produz. 
Nem por isso deixa de ser preciso, se queremos 
compreender o de que se trata na psicanálise, tornar a 
evocar o conceito de inconsciente nos tempos em que 
Freud procedeu para forjá-lo – pois não podemos 
completá-lo sem levá-lo ao seu limite”38. 

 

Levar o inconsciente ao seu limite interrogando os fundamentos da 

psicanálise: esta foi a alternativa que Lacan encontrou para seguir adiante em 

seu retorno a Freud. Tarefa iniciada certamente desde sua tese sobre a 

psicose paranóica que exigia uma abordagem do inconsciente diferente 

daquela estabelecida por Freud. Era preciso empreender a desconstrução 

ontológica do inconsciente tendo como ferramenta a prática clínica da 

dessubjetivação da relação transferencial. A ética da psicanálise exigia um 

inconsciente ético e não ôntico, um novo estatuto para o inconsciente que 

modificou por completo a psicanálise e levou às últimas conseqüências as 

exigências impostas por Politzer: um discurso verdadeiro sobre os fenômenos 

psíquicos, a dimensão dramática da existência humana deve abandonar a 

metapsicologia, renunciar à crença na interioridade. Essa é a virtude 

fundamental da psicologia concreta: é uma psicologia sem vida interior. 
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