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Resumo: Se hoje vivemos essencialmente num mundo repleto de objetos, como e onde encontrar o 
Sujeito? Eis a questão a que procurei responder com a ajuda de Lacan.
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Abstract: If today we live essentially in a world full of objects, how and where to find the Subject? 
This is the question I have tried to answer with Lacanʼs help.
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Vou falar do sujeito. Falar do sujeito, hoje, não é evidente. Eu diria mais: 
não é evidente falar do sujeito, tal como não é evidente falar de Lacan. E como 
sabem — pois acredito que leram o resumo desta intervenção — o sujeito de que 
pretendo falar-vos é precisamente o sujeito lacaniano, ou, tentando dizer melhor, 
a forma como Lacan usou este termo.

Lacan é um nome que está praticamente excluído — talvez pudéssemos dizer 
precluído, isto é, excluído de forma radical — das nossas conversas e preocu-
pações. Aliás, em Portugal temos muitas vezes o estranho hábito de considerar 
que uma coisa chegou demasiado cedo, e por isso não interessa, pois não sabemos 
ainda como lidar com ela, ou demasiado tarde, e já não interessa. É o caso da 
psicanálise, nomeadamente de orientação lacaniana, que, salvo raras e meritórias 
exceções de uma ou outra pessoa que, no âmbito da psicologia, literatura ou filo
sofia, outrora «flirtaram» com ela, se me permitem falar assim, hoje em dia ela 
foi completamente banida de tais lugares e domínios.

 1 Intervenção no Museu Soares dos Reis, Porto, 28 setembro 2019.
 2 Email: filipepereirinha@hotmail.com.
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Se é verdade que falar do sujeito e de Lacan não é evidente, muito menos o 
é, porventura, neste lugar, e em especial para vocês, que são de uma outra área. 
Em boa hora alguém teve o cuidado de me avisar: não se esqueça de que a maior 
parte das pessoas para quem vai falar são de Antropologia e áreas afins. Aliás, como 
diz o próprio Lacan na abertura da famosa coletânea dos Escritos, que veio a lume 
em 1966, parafraseando Bouffon, «o estilo é o homem… a quem nos dirigimos».3

Em abono da verdade, tratando-se de Lacan, temos de alguma forma as coisas 
facilitadas, uma vez que o diálogo com a antropologia e os antropólogos, nomea-
damente um deles em especial, Claude Lévi-Strauss, acabou por ser decisivo na 
constituição dos três registos que irão enquadrar e presidir ao seu ensino, desde o 
início, nos anos cinquenta, até já perto da sua morte, em finais dos anos setenta 
do século XX: o Real, o Imaginário e o Simbólico.

É certo que também Lévi-Strauss deixou, entretanto, de estar na moda.  
O próprio Lacan disse, mais tarde, que o estruturalismo foi apenas uma época, breve 
e transitória, ou, como diria o poeta Rimbaud, uma simples estação. Seja como 
for, não há dúvida de que a promoção do simbólico, tanto na realidade humana 
quanto na estruturação e/ou determinação do sujeito do inconsciente, foi crucial 
para Lacan num tempo em que acreditava poder situar a experiência analítica e os 
ensinamentos de Freud em bases linguístico-estruturais, contra os desvios redutores, 
sejam biológicos, psicológicos ou outros, a que eles estavam sujeitos na época.

Não sei se vocês têm por hábito ver séries. A série, diria eu, é hoje algo 
de sério: não apenas no sentido serial do termo, na medida em que se repete 
em série, como é igualmente merecedor de atenção. Um filósofo e psicanalista 
 francês, Gérard Wajcman, escreveu, aliás, recentemente, um instigante livro sobre 
o assunto. Ele defende nesse livro, em resumo, que a série não é apenas um novo 
género, mas antes uma nova «forma» que permite enquadrar, dar a ver e a ler o 
nosso mundo, as crises e os sintomas que lhe são próprios.4

Confesso que dei por mim a ver séries muito recentemente, sobretudo depois 
de ler este livro de Wajcman e de ter aderido ao canal HBO, finalmente disponível 
em Portugal, que eu recomendo vivamente. É óbvio que nem todas as séries me 
interessam ou são igualmente interessantes. Mas foi numa dessas séries, Treme, 
T1, epis 6, que eu escutei a seguinte frase: «um homem inocente está perdido 
no sistema há quase seis meses». E pensei, ao ouvir a frase, que nada melhor do 
que ela para ilustrar bem o que é o simbólico: algo que permite assinalar, marcar, 
 reconhecer que alguma coisa falta (ou pode faltar) no seu lugar, que não se  encontra 

 3 Cf. LACAN, J., Escritos. Paris: Éditions du Seuil, 1966, p. 9.
 4 Cf. WAJCMAN, G., Les séries, le monde, la crise et les femmes. Lonrai: Éditions Verdier, 2018.
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aí onde supúnhamos, enfim, que está perdida: seja um homem no sistema, como 
se diz na série, um livro na biblioteca, uma carta no seu percurso ou um corpo 
que não se acha apesar de ser objeto de uma busca incessante, como no famoso 
Blow Up, de Antonioni.

É nisso que consiste o poder ou a «eficácia simbólica» (LéviStrauss): uma 
vez que no real nada falta, como não deixa de repetir Lacan, quer dizer, as coisas 
estão sempre algures, seja lá onde for, e é o simbólico que vem introduzir uma falta, 
uma desordem, por assim dizer, na «estranha ordem das coisas»5, uma  ausência 
ou uma perda, enfim, um buraco. Mas será que o simbólico tem ainda, hoje, a 
mesma eficácia ou é, sobretudo, o imaginário — na era da infinita proliferação 
das imagens — que dá cartas, comanda o jogo e faz-nos acreditar — sonhar ou 
fantasiar — com uma plenitude sem falta?6

É contra uma tal fantasia ou ilusão da plenitude, que Lacan, a 18 de fevereiro 
de 1970, fala do sujeito como sendo essencialmente uma «falha».7 O sujeito, para 
Lacan, é uma falha, uma fenda, uma brecha.

Vejamos um exemplo, extraído da prática analítica: certo dia, um sujeito 
 queixa-se de impotência e, em particular, da expetativa que eventualmente a deter-
mina, como se estivesse enredado num círculo vicioso: falha, diz ele, porque já 
parte com receio de falhar. E, em consequência, advém a angústia. A falha, neste 
caso, segundo ele, seria geradora de angústia. Mas, pergunto, e se fosse exatamente 
o inverso, como diz Lacan no seminário X, a saber: que é quando a falta nos falta 
que advém a angústia?8 Ou seja: por não admitir a falta (ou a falha) que causaria 
o desejo, o sujeito acaba por ser confrontado com a angústia.

Tal como o desejo se alimenta da falta, o sujeito, para Lacan, é essencialmente 
uma «falha». Se no real nada falta, é então o surgimento do simbólico (e, por 
consequência, o sujeito) que instaura uma falta no real. Eis o que nos livra, por 
exemplo, da psicose, onde, por não ser admitida no simbólico, isto é, tendo sido 
abolida deste, ela acaba por reaparecer no real de forma angustiante ou alucinatória.

Mas se o sujeito é uma falha, segundo Lacan, nem todas as falhas podem ser 
chamadas sujeito. Por exemplo, quando o travão de um automóvel falha e dizemos 
que houve uma «falha de travões». Como eu vim de comboio para cá, felizmente 

 5 Cf. DAMÁSIO, A., A estranha ordem das coisas. Lisboa: Círculo de Leitores, 2017.
 6 Cf. MARTINHO, J. (org.), «Imagens de sonho e real da imagem», Desassossegos, n.º 2. Lisboa: 
VS Editor, abril 2019.
 7 Cf. LACAN (1969-1970), Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse. Paris: Éditions 
du Seuil, 1991, p. 101.
 8 Cf. LACAN, J. (1962-1963), Le Séminaire, Livre X, L’angoisse. Paris: Éditions du Seuil, 2004,  
p. 66-67.
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nada falhou, por isso eu estou aqui para vos falar, não de toda e qualquer falha, 
mas apenas desta falha chamada sujeito.

Dito isto, gostava de ilustrar a minha intervenção com um exemplo que mostra 
de algum modo como hoje não é óbvio que haja uma tal falha ou, pelo menos, 
que ela seja reconhecida dessa forma. É uma expressão que ouvi há pouco tempo, 
em agosto, durante as férias de verão: «Estou plena».

Na verdade, já não lembro com precisão se a dita pessoa, uma jovem de 
19 anos, dizia que «estava plena», que «era plena» ou se «sentia plena». Não 
é bem a mesma coisa, como sabemos, ser ou estar, mas para o nosso propósito 
o que interessa é a plenitude em questão. Com efeito, ela é o contrário de uma 
falha: algo que não tem falha ou, pelo menos, digamos de novo, não é reconhe-
cida como tal. Inclusive, pode acontecer que alguém se sinta pleno — ou diga e 
insista para si mesmo ou para os outros que se sente pleno — como uma espécie 
de denegação do seu real estado ou quando o seu real estado parece demonstrar 
exatamente o contrário.

Daí que em psicanálise, como dizia Lacan a certa altura, importa ter em conta 
não apenas o «que se diz» e o que «se escuta» do que ele diz, mas igualmente 
"que se diga", ou seja, por que razão alguém que está supostamente pleno tem 
ainda necessidade de o dizer?9 Não haverá, neste caso, já uma falha, digamos, 
entre o que é dito e o dizer? Salvaguardando as devidas diferenças, é como aquela 
pessoa que, estando saturada do facebook ou de outra qualquer rede social, em 
vez de sair de cena e ir fazer outras coisas, porventura mais interessantes, acaba 
por dizer ou escrever em tais redes sociais que está farta, esperando desse modo, 
talvez, fazer-se ver e ouvir na sua indignação.

Bom! É um mero exemplo, evidentemente, uma ilustração com que podem 
ou não concordar. Mas se eu trago este exemplo é porque ele me parece ter um 
alcance maior e dizer alguma coisa acerca da «subjetividade da nossa época», para 
usar um termo de Lacan.10 E, desde logo, a «subjetividade» como um paradoxo, 
isto é, enquanto ela não aparece.

Na verdade, o que costuma aparecer hoje em abundância, profusamente, 
é o objeto e não o sujeito. A nossa época está repleta de objetos, em particular 
daqueles objetos a que Lacan chamava lathouses, ou seja, todo o tipo artefactos 
tecnocientíficos.11 O objeto foi elevado ao zénite, graças em particular à tecno-
ciência e ao capitalismo global, de tal forma que a pergunta que se impõe é esta: 

 9 Cf. LACAN, J., «O aturdito», Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 448.
 10 Cf. LACAN, J., «Função e campo da fala e da linguagem», Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998, p. 322.
 11 Cf. LACAN, J., L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 187-190.
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onde está afinal o sujeito? Como reconhecer o sujeito na era, por excelência, dos 
objetos, com todas as consequências, muito faladas ultimamente, aliás, do equilíbrio 
ambiental e climático do nosso planeta?

Eu diria que ele está onde sempre esteve: naquilo que falha. É aí, onde algo 
falha, que o sujeito se manifesta: como um hiato, uma fratura, uma brecha. Ele 
não tem qualquer substância ou ser para além disso. É um vazio, uma  falta-em-ser. 
Daí que Lacan, resumindo, costumava repetir que o sujeito é apenas o que um 
significante representa para outro significante. Quer dizer: não uma causa ou um 
princípio constituinte, como a filosofia moderna pensava (Descartes, Kant…), mas 
antes como um efeito. O sujeito não é o que causa, mas sim o que resulta — um 
efeito portanto — do funcionamento da cadeia significante, isto é, da falha ou  deslize, 
por exemplo, entre uma palavra e outra. Pensemos num lapso. Se eu  dissesse, por 
exemplo, que a minha intervenção estava concluída no preciso momento em que 
se tratava de a iniciar, temendo porventura que ela não trouxesse nada de bom, 
teria cometido um lapso, como aquele de que fala Freud na Psicopatologia da 
vida quotidiana.

Freud, aliás, dá inúmeros exemplos de lapsos, e cada um de vocês, nesta época 
de pré-campanha, conhece outros tantos. Mas a par do lapso e demais formações 
do inconsciente, como dizia Lacan, gostava acima de tudo de sublinhar esta ideia: 
o sujeito manifesta-se antes de mais no que é ou faz sintoma. Melhor ainda: o 
sintoma, em vez de ser apenas o sinal de um desarranjo, uma perturbação ou um 
distúrbio que convém aplacar ou corrigir, é a manifestação do sujeito enquanto falha.

Daí que, na psicanálise, aquilo que começamos por receber não é alguém 
que diz «estou pleno» ou «sintome pleno», mas antes «não me sinto bem». Quer 
dizer: alguma coisa falha. E quando alguém, por hipótese, chega dizendo que se 
sente «pleno», devemos desconfiar ou, no limite, convidálo a sair. Bem: talvez 
seja melhor convidá-lo antes a falar disso, da suposta plenitude, pois é possível 
que, falando, a falha acabe por fal(h)ar através dela. E, nessa medida, como dizia 
Lacan em 1953, porventura a única plenitude em questão seja — isto é, venha a 
ser — a de uma «fala plena».12

Extrapolando um pouco da situação analítica para um âmbito mais alargado, 
diríamos que conceber o sujeito como uma falha (no corpo, na mente, no saber) e 
não como uma plenitude pode livrar-nos de muitas ilusões ou tentações totalitárias 
na era da «psicopolítica», como diria o filósofo ByungChul Han,13 e mostra como 
a psicanálise pode ter um alcance ético-político que convém não menosprezar.  

 12 Cf. LACAN, J., Escritos, op. cit., p. 248-266.
 13 Cf. HAN, B.-C., Psicopolítica. Lisboa: Relógio D’Água, 2015.
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Pois, será que há algo que pode objetar melhor a qualquer tentação totalitária do que 
a singularidade de uma falha — a distinguir do individualismo narcísico contem-
porâneo, todo apostado na ideia de que qualquer a falha é possível de colmatar?

É por isso que um psicanalista, na sua prática, não pretende reduzir ou apagar 
a fratura que um sintoma abre na mente e escava no corpo de um indivíduo, mas 
antes fazê-la ressoar enquanto manifestação do sujeito.

Para terminar, não sei se sabem que Lacan, nos últimos anos do seu ensino, 
já não parecia tão satisfeito com este termo, daí que tenha inventado um outro: 
parlêtre. A razão é porque não há apenas uma falha insubstancial — se me  permitem 
o termo — mas igualmente, ou antes, como ele dirá em 1972, uma substância de 
gozo (substance jouissante).14 Quer dizer: aí onde o sujeito se queixa, onde diz 
sofrer, porque há uma falha nele, talvez, como dizia a nossa jovem, haja, afinal, 
algo que não falhe, uma plenitude. Mas de quê?

Será por isso que, nesta era de novos muros e segregações, cada um — cada 
indivíduo, país ou continente — tende a fechar-se de novo à alteridade do Outro 
a fim de proteger a sua suposta plenitude? Ou será antes porque, no desatino de 
nosso próprio gozo, como profetizou Lacan em 1973, «só existe o Outro para o 
situar, mas na medida em que estamos separados dele»?15

Deixo no ar esta pergunta, com a esperança de que ela suscite em vós  
outras tantas.

 14 Cf. LACAN, J., Encore, op. cit., p. 33.
 15 Cf. LACAN, J., «Televisão», Outros Escritos, op. cit., p. 533.


