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Ao pensar o assujeitamento não como condição, mas sim como fundamento e se utilizando da linguagem 

como fonte de determinação é que Jacques Lacan deduziu uma topologia preocupada com a constituição do 

sujeito. Através do Real, do Imaginário e do Simbólico Lacan nos mostra que o sujeito apenas se constitui 

na sua hominização forçada (como diria Althusser), ou seja, na sua passagem forçada pela Lei, pelo campo 

do grande Outro, sendo assim uma negação, uma falta. O que Lacan pretende mostrar é o caráter 

ontologizante da ordem simbólica: o animal homem apenas torna-se sujeito-homem no campo do Outro. 

Contudo, apesar de seu caráter constitutivo, a ordem simbólica é vazia de substância, ou seja, ela apenas 

existe frente aos sujeitos que agem como se ela existisse. A hipótese a ser trabalhada através de Lacan é 

analisar o “processo de normalização” de Michel Foucault como uma faceta do grande Outro. A 

normalização representa um caráter constitutivo do sujeito, podendo servir de fundamento para apontar 

“anormais”, e pode ser expressa através de uma “curva de normalidade”. 
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1) Eu Normalizo, Tu Normalizas... 

A análise empreendida por Foucault em suas obras, em especial aquelas que 

compõem o que pode ser chamado de genealogia do poder
1
, se dá na análise das práticas. 

Foucault extrai de seu objeto os conceitos dos quais se utiliza em suas pesquisas. Em relação à 

ideia de normalização não é diferente. Entretanto esclarecimentos se fazem necessários para 

que seja mais bem situada a noção de normalização tal qual empregada pelo filósofo de 

Poitiers. 

Deve-se esclarecer que norma e normalização não são termos sinônimos na obra do 

autor, embora relacionem-se intimamente. Ao usar esses dois termos, Foucault se remete a 

noções distintas, as quais cumpre diferenciar para uma melhor compreensão do tema. 

Embora Foucault não tenha se preocupado especificamente em construir uma teoria 

acerca da normalização e suas aplicações, deve-se ter em mente que, ao tratar dessa noção, o 

autor não está se referindo à norma jurídica. “A norma em Foucault remete antes ao 

funcionamento dos organismos e aos domínios do saber e de práticas que lhes correspondem, 

e não exatamente às categorias formais do direito” (FONSECA, 2012, p. 39). 

Foucault reconhece que desde Hans Kelsen há uma relação fundamental entre lei e 

norma, que todo sistema legal se remete a um sistema de normas. 

Se é verdade que a lei se refere a uma norma, a lei tem portanto por papel e 

função – é a própria operação da lei – codificar uma norma [...], ao passo que 

o problema que procuro identificar é mostrar como, a partir de baixo, nas 

margens e talvez até mesmo na contramão de um sistema da lei se 

desenvolvem técnicas de normalização” (2008, p. 74) 

 

O distanciamento acerca do direito se dá porque Foucault afirma que este ainda se 

organiza entorno da soberania (é um direito de encomenda régia), enquanto que a norma se 

desenvolve no campo das ciências humanas. “Elas [as disciplinas] definirão um código que 

será aquele, não da lei, mas da normalização. [...] E sua jurisprudência, para essas disciplinas, 

será a de um saber clínico” (1999, p.45). 

Quando Foucault se refere à ideia de norma ele o faz dentro de uma tecnologia de 

exercício do poder muito precisa: a disciplina. Em obras como A Sociedade Punitiva e Vigiar 

e Punir, Foucault explica que o poder disciplinar é uma tecnologia de poder que se vale da 

descrição como meio de controle e dominação e tem por objetivo a constituição de corpos 
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 Segundo Fonseca (2015, p. 43) a obra de Foucault é dividida usualmente segundo três ênfases metodológicas: 

arqueologia, genealogia e ética. 



dóceis. Essa tecnologia opera através de um aparato de hierarquia que vigia permanentemente 

e de uma sanção que normaliza, conjunto, por sua vez descrito através da noção de exame
2
. 

A Vigilância descrita por Foucault se apoia num sistema binário de marcação e 

exclusão do qual a figura, ou dispositivo, é o Panóptico. Modelo arquitetônico desenvolvido 

por Bentham para ser implementando na sociedade com o intuito de substituir complexos 

sistemas pelos quais o poder se exerce, o Panóptico tem sua constituição arquitetônica se 

forma a permitir a organização de espaços em que se pode ver e reconhecer imediatamente 

sem ser visto (FOUCAULT, 2014a, p. 194)
3
. Nas palavras de Pavarini (2006, pp. 214, 215), o 

Panóptico é um dispositivo que permite a poucos não vistos observar, investigar 

minuciosamente, analisar permanentemente uma coletividade externamente exposta. 

A sanção normalizadora segue uma ordem de correção do corpo, de adequação do 

corpo aos objetivos do poder que podem ser historicamente determinados, como a 

constituição de força produtiva para o desenvolvimento do capitalismo industrial do século 

XIX. Ou seja, é uma operação de subsunção do corpo à norma (FOUCAULT, 2015). Além 

disso, é também da ordem da regularidade, da regra; pressupõe uma igualdade formal para 

estabelecer padrões, normas; qualifica com base em dois valores opostos e corrige com base 

no binômio gratificação-sanção. 

A disciplina promove uma decomposição dos elementos (indivíduos, lugares, corpos, 

etc) de maneira suficiente a percebê-los e modifica-los; classifica esses elementos segundo 

objetivos determinados; estabelece sequencias ou coordenações de otimização; efetua 

procedimentos de adestramento progressivo e de controle permanente a partir dos quais se 

fará a classificação entre apto e inapto, entre normal e anormal. Isto é, o processo disciplinar 

de correção é muito mais uma “normação” do que normalização (FOUCAULT, 2008, p. 74-

75). 

Não sendo norma jurídica, nem normação disciplinar, o que é então normalização 

para Foucault? 

                                                           
2
 Duas novas possibilidades, correlatas entre si, marcam o exame: a de ser apta a constituir, sob o controle de um 

saber permanente, um objeto descritivo de análise sem, contudo, reduzi-lo a traços específicos, permitindo a 

análise de suas particularidades (aptidões e capacidades); e a instituição de um sistema comparativo que permite 

medir fenômenos globais (descrever grupos, caracterizar fatos coletivos, estimar desvios) e sua distribuição 

numa população. Através do exame o indivíduo é constituído como efeito e objeto do poder e do saber. A 

combinação da vigilância permanente e da sanção normalizadora “realiza as grandes funções disciplinares de 

repartição e classificação”. Fabrica individualidades. O indivíduo, não é apenas “átomo fictício de uma 

representação „ideológica‟ da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica 

de poder que se chama „disciplina‟” (FOUCAULT, 2014a, p. 188). 
3
 No centro, uma torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção 

periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma 

para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a 

cela de lado a lado (VP. 194). 



Para explicar o processo de normalização, Foucault se reporta ao exemplo do 

contágio da varíola no século XVIII. Com alta taxa de mortalidade na época, essa doença era 

responsável por quase 1/8 das mortes ocorridas na população. A partir das técnicas 

desenvolvidas para dar conta desse fenômeno é que se identifica noções novas que vão 

constituir a normalidade. 

A primeira noção identificada por Foucault é a de caso. Esse caso não é o do 

indivíduo, mas o do fenômeno em análise; é a integração de fenômenos individuais que 

constrói a noção de caso. “[...] análises quantitativas de sucessos e insucessos, de fracassos e 

de êxitos, quando passam a calcular as diferentes eventualidades de morte ou contaminação, 

então a doença não vai mais aparecer nessa relação maciça da doença reinante com o seu 

lugar, seu meio, ela vai aparecer como a distribuição de casos numa população que será 

circunscrita no tempo ou no espaço (2008, p. 79).” 

Em segundo lugar, deve-se identificar a probabilidade da manifestação do fenômeno, 

sua ocorrência, reaparecimento, possibilidade de controle, eficácia do controle; em linhas 

gerais se estabelece a noção de risco de cada fenômeno levando em conta suas características 

específicas. Estabelecer o risco de se contrair a doença, de a vacinação provoca-la, de, apesar 

da vacina, contrai-la mais tarde (FOUCAULT, 2008, p.80). 

A partir da noção de risco, Foucault analisa a noção de perigo, que diz respeito às 

zonas de risco mais altos ou mais baixos. “eles [os riscos] não são os mesmos para todos os 

indivíduos, em todas as idades, em todas as condições, em todos os lugares e meios”. No 

exemplo da varíola, era perigoso ter menos de três anos de idade (grupo com probabilidade de 

contágio maior). 

Por fim, apresenta-se a noção de crise. Casos que podem multiplicar novos casos e 

que, nessa multiplicação, num dado momento, a curva não mais possa ser detida; na crise, 

apenas uma intervenção natural ou artificial cria a possibilidade de controle. 

Ora, com essas quatro noções, o que Foucault nos apresenta é nada mais do que a 

curva de normalidade ou curva normal pela qual um fenômeno determinado se exprime. 

Através dessa normalidade do fenômeno é que se pode desmembrar diferentes normalidades, 

umas em relação às outras. É esse processo de análise que se chama de normalização. É a 

partir dessa normalização que técnicas normalizadoras podem ser empregadas com o intuito 

de reduzir os desvios mais desfavoráveis, mais proeminentes, segundo objetivos específicos 

(FOUCAULT, 2008, p. 79-82). 

O que Foucault pretende demonstrar precisamente é que a partir do estudo das 

normalidades é que se pode deduzir a norma, fixa-la, determinar seu papel operatório. A 



norma se deduz do processo de normalização (2008, p. 83). Importante também ressaltar que 

o saber ocupa um lugar central na compreensão desse processo; não é atoa que o autor com 

frequência se refere ao poder através do par saber-poder.
4
 Sem se adentrar em específico no 

tema do discurso em Foucault, cabe lembrar que a própria constituição do saber em sua 

relação com a verdade implementa técnicas de normalizar o discurso. Foucault, acerca desse 

tema, traz o exemplo de Mendel que, não estando em conformidade com o horizonte teórico 

da biologia de sua época, teve sua pesquisa acerca dos traços hereditários desconsiderada em 

sua cientificidade; “Mendel era um monstro verdadeiro, o que fazia com que a ciência não 

pudesse falar dele” (FOUCAULT, 2014b, 33). 

O saber, dessa maneira, assume um caráter distintivo na modernidade: ele é 

normativo. É através do saber que se dá a diferenciação do normal e do anormal, do normal e 

do patológico (FONSECA, 2012, p. 44). 

A noção de normal e anormal desenvolvida por Foucault, embora exposta 

cronologicamente antes em sua obra (1974 e 1975, enquanto que a curva de normalização 

aparece em 1978) levava em conta a noção de normalização através da análise da anomalia 

ligada ao saber médico e ao poder judiciário. 

O anormal seria uma espécie de descendente das figuras do monstro 

humano, do indivíduo incorrigível e da criança masturbadora. [...] Um ser 

que, com sua existência, de algum modo transgredia a ordem natural, a 

ordem civil e a ordem religiosa. [...] fazia coexistirem, em um só indivíduo, 

o sexo masculino e o feminino, o reino humano e o reino animal 

(FONSECA, 2012, p. 76). 
 

Essa figura, até então vista sob o viés de transgressão, é enxergada, a partir do século 

XVIII, sob o viés da irregularidade. Não são mais as leis da natureza que são transgredidas 

por ele; a irregularidade o coloca em relação à curva de normalidade através da noção de 

desvio, de desviante. Essa referência à ideia de irregularidade distancia-se do caráter jurídico-

natural e faz surgir a figura do “monstro moral”, que é monstruoso não por sua desordem ou 

por um erro, mas por seu comportamento; é o monstro que trai e violenta o pacto social 

(FONSECA, 2012, p.78-79). 

O século XIX muda novamente a percepção do monstro; a transgressão ao pacto 

social é substituída pela figura do monstro cotidiano, do anormal, permeado pelo problema da 

monstruosidade criminal. O saber psiquiátrico aqui ocupa uma posição central na análise, pois 

é ele quem vai inquerir, não sobre um estado de demência do indivíduo, mas sobre a 
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 Segundo Fonseca, a noção de normalização está presente em vários momentos da obra de Foucault e o 

instrumento de compreensão da multiplicidade de casos analisados é o cálculo estatístico (2012, p.54). 

 



possibilidade de perturbação da ordem social ou da segurança pública; sobre o perigo que 

representa ao núcleo familiar; é ele quem vai constituir um discriminante jurídico-político de 

validade e legitimidade. Trata-se, em suma, da norma como regra de conduta e como 

regularidade funcional (FONSECA, 2012). 

Entre essa dupla normatividade é que normalizar deixa de ser limitação de conduta; 

normalizar remete-se “à ideia de estados ou situações a partir dos quais, e por meio dos quais, 

uma tecnologia positiva de poder é possível, de tal forma que normalizar significaria agenciar 

a produção de condutas esperadas” (FONSECA, 2012, p. 88). 

“A norma, em Foucault, [...] seria „portadora de uma pretensão de poder, seria um 

elemento a partir do qual certo exercício de poder se acha fundado e legitimado‟.” A 

normalização é o elemento a partir do qual se pode descrever o exercício de certo tipo de 

poder, um “poder produtor de condutas, gestos, discursos, subjetividades”. Enquanto a norma 

é sua referência, a normalização é seu movimento (FONSECA, 2012, p. 90). 

Dessa forma, a partir das noções de normal e anormal, do processo de normalização, 

configuradas no “seio do saber e das práticas psiquiátricas, é que será possível a difusão 

maciça das tecnologias do poder de normalização para todas as instâncias da sociedade.” 

 

2) ... E o Outro, normaliza? 

Como foi demonstrado, Foucault nos apresenta um processo e um resultado: a 

normalização e o estigma (normalizado). O ponto chave da análise aqui empreendida é 

encarar o sujeito enquanto aquele que é objeto do processo de normalização e que representa 

o “barrado” pelo estigma através da psicanálise de Jacques Lacan. Para tanto, será necessário 

explicar o que é a topologia do Real, Simbólico e Imaginário; o que é e qual o papel do 

grande Outro e, finalmente, qual a relação estabelecida para que se possa precisar o que é o 

sujeito lacaniano e como ele se faz.  

 Talvez a forma mais acessível de começar a explicar a primeira topologia 

lacaniana (R.S.I) seja remontar a importância da linguagem na construção de toda a 

psicanálise de Lacan. De grande importância foi os estudos de Saussure para que Lacan 

pudesse compreender a linguagem enquanto estrutura. Porém, munido de um vasto 

conhecimento filosófico e da antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss é que Lacan 

vê na linguagem uma armadilha criativa: a alienação ontologizante. É nessa função da 

linguagem que se tem uma porta de acesso à explicação da topologia de Lacan. 

 A estrutura da linguagem representa o Simbólico. Se a língua trabalha com 

palavras, o Simbólico trabalha com significantes. Como lembra Zizek (2010, p. 46), o 



significante é um termo cunhado por Saussure que Lacan usa como “um traço, uma marca que 

representa o sujeito.”. O significante representa a unidade mínima do Simbólico, e assim 

como as palavras que se referem umas as outras constantemente, o significante sempre 

aparece no mínimo em par, formando assim uma estrutura, no qual o deslizar entre os 

significantes produz sentido (JORGE; FERREIRA, 2005, p. 45-46). Vale ressaltar que Lacan 

está completamente ciente que o discurso acompanha o homem desde antes do nascimento até 

depois de sua morte (JORGE; FERREIRA, 2005, p. 44). “Se desenharmos um círculo e 

convencionarmos que ele representa o conjunto de todas as palavras numa língua, então 

podemos associá-lo ao que Lacan chama de Outro.” (FINK, 1998, p. 21-22).  

Todavia, esse Outro aparece de forma multifacetada na obra de Lacan. Afinal, no que 

consiste o grande Outro lacaniano?  Possivelmente, a forma mais fácil de começar a responder 

essa pergunta seja apontando o que o grande Outro não é. Ele não é outro eu, no sentido de ser 

um “pequeno outro”, ou seja, o tu. O grande Outro não representa uma alteridade corpórea. 

Então, podemos começar afirmando que o Outro é a estrutura da língua. Todavia, isso é 

apenas uma faceta do Outro: o Outro como linguagem. Na vasta obra de Lacan, o Outro 

aparece também como inconsciente – “[...] o inconsciente é o discurso do Outro [...]” (FINK, 

1998, p. 27). O fato é que Outro opera em nível simbólico (ZIZEK, 2010, p. 17) e isso 

significa que ele é frágil, pouco substancial e que depende do sujeito falante, ou seja, funciona 

como pressuposto subjetivo, existindo apenas quando agem como se ele existisse (ZIZEK, 

2010, p. 18). Essa fragilidade não rompe um aspecto importantíssimo do Outro: seu caráter 

ontologizante. “O bebê vem ao mundo humano marcado por um discurso, no qual se 

inscrevem a fantasia dos progenitores, a cultura, a classe social, a língua, a época etc. Enfim, 

podemos dizer que tudo isso constitui o campo do Outro, lugar onde se forma o sujeito.” 

(JORGE; FERREIRA, 2005, p. 44). Justamente por isso, no Seminário 11, Lacan afirma: “Se 

o sujeito é o que lhes ensino, a saber, o sujeito determinado pela linguagem e pela fala, isto 

quer dizer que o sujeito, in initio, começa no lugar do Outro, no que é lá que surge o primeiro 

significante.” (2008, p. 193). Lacan ainda insiste na sujeição do homem ao Simbólico, no 

assujeitamento, no nascimento dividido do sujeito (2008, p. 194). 

Resumidamente, o grande Outro é o campo do Simbólico, multifacetado em si, 

podendo funcionar como um padrão de comparação contra o qual o sujeito falante pode se 

medir (ZIZEK, 2010, p. 17). Agora, resta-nos explicar o Real e o Imaginário. Lembrando que 

a realidade dos seres humanos é composta por esses três níveis entrelaçados (ZIZEK, 2010, p. 

16). “O Imaginário corresponde à nomeação do registro psíquico referente aos 

desenvolvimentos freudianos sobre o narcisismo e a libido.” (JORGE; FERREIRA, 2005, p. 



37-38). É nesse nível que Lacan nos apresenta o estádio de espelhos como formador da 

função do eu. Esse “eu” representa a alteridade enquanto pequeno outro, o tu. Lacan trabalha 

aqui com denominações como eu ideal (outro como imagem), ideal do eu (outro como 

falante) e super eu (como uma representação sádica e vingativa do ideal do eu). E aqui temos 

a segunda topologia de Lacan. Basta sabermos que o Imaginário “é tudo o que diz respeito à 

imagem do corpo sem a mediação da palavra, reduzindo as relações humanas à 

especularidade [...]. No Imaginário reina a lei do transitivismo, onde o eu se torna sinônimo 

do outro.” (JORGE; FERREIRA, 2005, p. 35). Obviamente, com o advento do ideal do eu 

temos o Simbólico, a Lei, o Outro enquanto linguagem que nos medeia.  

Resta agora explicar o Real. “[...] o Real de Lacan é sem zonas, subdivisões, altos e 

baixos localizados ou lacunas e totalidades: o Real é um tipo de tecido inteiro, indiferenciado, 

entrelaçado de forma a ser completo em todos os lugares, [...].” (FINK, 1998, p. 43-44). Esse 

Real é o que podemos chamar de pré-Simbólico. O Simbólico parece estar sempre 

desempenhando sua atividade: delimita, neutraliza, determina e subscreve o Real. O primeiro 

produto dessa atividade é a simbolização do Real. Todavia, essa simbolização é incompleta. 

Em um ataque neo-kantiano Lacan parece sugerir que “a letra mata” (FINK, 1998, p. 43). Se 

o Simbólico através de sua estrutura descreve o Real, porém nunca em sua totalidade, o 

segundo produto dessa atividade é o Real fissurado, rachado. “A divisão do Real em zonas 

separadas, características distintas e estruturas contrastantes é o resultado da ordem simbólica, 

que de certa forma, corta a fachada plana do Real, isto é, puxa ou suga para dentro dos 

símbolos usados para descrevê-lo [...].” (FINK, 1998, p. 44). O Real simbolizado é 

denominado por Lacan de realidade, “[...] a realidade entendida como aquilo que é nomeado 

pela linguagem e pode, portanto, ser pensado e falado.” (FINK, 1998, p. 44). A existência, 

desse modo, é produto da linguagem (FINK, 1998, p. 44). Dessa forma, o Real não existe, ele 

ex-siste, para pegar uma denominação emprestada de Heidegger, ou seja, ele existe fora da 

nossa realidade. “A partir da perspectiva lacaniana, o pressuposto da psicanálise tem sido 

sempre de que o Simbólico pode ter um impacto no Real, cifrando e desse modo 

transformando ou reduzindo-o.” (FINK, 1998, p. 45). O Real pode ser mais bem entendido 

como aquilo que ainda não foi simbolizado ou ainda o que resiste e pode perfeitamente 

influenciar no Simbólico, gerando as impossibilidades dentro da cadeia estruturante do 

mesmo (como o exemplo de dadas palavras que apenas podem surgir após outras 

determinadas palavras) (FINK, 1998, p. 47).  

Contudo, o que é o sujeito lacaniano? Mesmo explicando a topologia lacaniana 

parece haver uma enorme dificuldade em precisar o que é e onde se encontra o sujeito 



lacaniano. Isso se deve ao fato de que o sujeito lacaniano não é passível de uma demonstração 

de existência (FINK, 1998, p. 55), ele é mera suposição da nossa parte. Mas o que isso 

significa? Para responder tal questão vejamos o que o sujeito lacaniano não é. Ele “[...] não é 

o indivíduo nem o que poderíamos chamar de sujeito consciente (ou o sujeito pensante 

consciente), em outras palavras, o sujeito a que se refere a maioria da filosofia analítica.” 

(FINK, 1998, p. 56). O sujeito lacaniano também não é o self, essa cristalização de um 

amontoado de imagens, ou seja, o eu (aquele desenvolvido na camada do Imaginário). Com 

Lacan o sujeito consciente, imagético, pensante e falante sai de cena e quem recebe os 

holofotes é o sujeito do inconsciente. O eu do enunciado, como por exemplo “ Eu acho 

que...”, não é nada mais que um shifter: um elemento do código (da ordem simbólica) que se 

refere à mensagem (FINK, 1998, p. 62). O sujeito do enunciado é uma imagem, um falso 

sujeito. 

Lacan sugere que o verdadeiro sujeito é aquele que se mostra nos lapsos de 

linguagem e nas impossibilidades da própria estrutura simbólica. Por isso o sujeito do 

inconsciente “só aparece quando uma ocasião favorável se apresenta” (FINK, 1998, p. 62). A 

grande questão é que ele aparece e no mesmo instante é cancelado, morto e sobrescrito pelo 

significante. Em seu seminário sobre “A carta roubada” (1998, p. 13-46) Lacan insiste que o 

significante marca o cancelamento do que ele significa. O sujeito do inconsciente se mostra 

através da linguagem e quando o faz, desvanece. O significante usurpa o lugar do sujeito, 

substituindo-o e fazendo com que ele desapareça (FINK, 1998, p.62-63). Todavia, o sujeito 

do furo no discurso parece ser mais o sujeito freudiano do que o lacaniano. Lacan não 

estabelece o inconsciente enquanto instância como Freud fez. “[O inconsciente] permanece 

um discurso divorciado do consciente e do envolvimento subjetivo – o discurso do Outro – 

mesmo quando ele interrompe o discurso do eu [...]” (FINK, 1998, p. 63-64).  

Para determinarmos o sujeito lacaniano precisamos dar um passo mor: realizar a 

inversão do cogito cartesiano. Lacan considera idílico fixar o sujeito na interseção de ser e 

pensar. “Portanto, após começar com o sujeito cartesiano pontual (ou semelhante a um ponto), 

isto é, a coincidência transitória entre pensar e ser, Lacan vira Descartes de cabeça para baixo 

[...]” (FINK, 1998, p. 65), ou seja, o pensamento do eu é mera racionalização consciente, uma 

tentativa de justificar declarações errôneas pós-fato, e o ser nada mais é que o falso self, uma 

imagem. Pode parecer que Lacan oferecerá uma perspectiva do sujeito na qual ele terá 

existência verdadeira, mas isso não ocorre. O sujeito lacaniano é ou pensamento ou 

existência. Disso resulta que a primeira tentativa de conceituar o sujeito lacaniano é: o sujeito 

não é senão essa própria divisão entre ser e pensar (FINK, 1998, p. 65-66). Eis o motivo das 



denominações lacanianas como “sujeito fendido”, “sujeito dividido” e “sujeito barrado” – os 

dois avatares de um ser falante não possuem nenhum traço em comum (FINK, 1998, p. 66). A 

divisão é operada pelo Outro como linguagem, ou seja, a linguagem aliena para fundar o 

sujeito. Todavia, “A linguagem como Outro não transforma automaticamente uma criança 

homo sapiens num sujeito; ela pode falhar, como falha na psicose.” (FINK, 1998, p. 68). Por 

último, resta lembrar que a clivagem que origina o sujeito – entre o eu como outro e o 

inconsciente como discurso do Outro – não é a última palavra de Lacan sobre a subjetividade. 

“O conceito de sujeito em Lacan (Eu) possui um componente ético que tem como princípio 

básico o „Wo Es war, soll Ich werden‟
5
 de Freud” (FINK, 1998, p. 69), ou seja, Lacan assume 

uma possibilidade de que o ato ético possa também fundar a subjetividade. Resumindo, o 

sujeito lacaniano é divisão. “A divisão é, em certo sentido, a condição da possibilidade da 

existência de um sujeito e o deslocamento intermitente parece ser sua realização.” (FINK, 

1998, p. 70). 

Todavia, essa análise se remete apenas ao sujeito frente ao Outro como linguagem. O 

grande Outro lacaniano, multifacetado que é, influência na subjetividade de diversas 

maneiras. Outra forma que Lacan analisa o surgimento do sujeito é frente ao Outro como 

desejo. Primeiro, para que se entenda de maneira mais acertada, seja melhor esclarecer que 

Lacan entende a falta e o desejo como co-extensivos (FINK, 1998, p. 77). Isso quer dizer que 

onde há falta, há desejo e vice-versa. Mas o que exatamente significa o Outro como desejo ou 

o Outro desejante? Lacan, aqui, amplia o que podemos encarar como grande Outro. O Outro 

enquanto desejo é uma função estruturante que pode, inicialmente, ser identificada com a 

figura da Mãe
6
. Logicamente e estruturalmente, existe em Lacan um momento em que a 

criança e a Mãe sobrescrevem suas faltas e desejos
7
. Nesse momento, criança e Mãe 

representam uma unidade total. Aqui, o sujeito é o Outro. Se na linguagem há uma alienação e 

assim o sujeito barrado se pronuncia e se esvanece (ø), no desejo também há uma alienação: 

“o sujeito [do inconsciente] instalou a sua falta a ser (manque-à-être) naquele lugar onde o 

Outro estava faltando” (FINK, 1998, p. 76), em outras palavras, a criança busca um lugar para 

ser dentro do desejo da Mãe. Contudo, essa unidade total criança-Mãe é um momento idílico, 

o que quer dizer que raramente à criança será permitido representar todo o desejo da Mãe. E é 

aqui, que Lacan nos apresenta a intromissão do Terceiro nessa relação dual: o Pai.  

                                                           
5
 Tradução livre: onde estava, eu devo ser. 

6
 Quando Lacan se refere a figuras como a Mãe ou o Pai isso não tem relação com os pais biológicos. Basta 

lembrarmos o caso do “pequeno Hans” de Freud: para ele a função do Pai era desempenhada pelo significante 

cavalo.  
7
 A criança como psicótica, ainda não é através da linguagem, e vê o corpo da Mãe como uma extensão do seu 

próprio. 



O Pai ou função paterna ou ainda a metáfora paterna é o enclave da separação 

proposta por Lacan. Muito sugestivo é o termo empregado por Althusser para se referir a essa 

separação, “hominização forçada” – o processo pelo qual uma criança homo sapiens torna-se 

sujeito. Nessa hominização o foco é o desejo do Outro materno e como isso rompe com a 

unidade criança-Mãe. Resumida e didaticamente, podemos dizer que a Mãe é um Outro 

barrado que muitas vezes exprime desejos contraditórios. A criança tenta se alocar nesse fluxo 

de desejo constante. “O sujeito tenta desenterrar, explorar, alinhar e conjugar essas duas faltas 

[a criança deseja que a Mãe deseje apenas a criança], buscando os limites preciosos da falta 

do Outro a fim de preenchê-la com seu self.” (FINK, 1998, p. 76). Entretanto, essa tentativa 

de preenchimento resta frustrada, pois a Mãe deseja outros objetos além da criança. Se 

realizarmos a pergunta: „o que o Outro materno deseja?‟, Lacan nos responderá: „o Pai‟. A 

função do Pai é instalar um “significante”
8
 primordial que será o norte do sujeito na ordem 

simbólica: o Nome-do-Pai (FINK, 1998, p. 78). Desse modo, se imaginarmos a unidade 

criança-Mãe o Pai é um separador ativo, que rompe essa unidade. 

Podemos remanejar essa estrutura em outras palavras. Lacan, em seu seminário 17, 

nos lembra como o desejo da Mãe é perigoso, causa estragos: “Um grande crocodilo em cuja 

boca vocês estão – a mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo fechar sua 

bocarra. O desejo da mãe é isso.” (2011, p. 105). Lacan ainda explica que o que pode salvar o 

sujeito é o falo, caso o grande crocodilo resolva fechar sua boca. Em outras palavras, “a 

linguagem [como falo] protege a criança de uma situação dual potencialmente perigosa, e a 

forma como isso se dá é através da substituição do desejo da mãe por um nome” (FINK, 

1998, p. 80). A função do Nome-do-Pai é sobrescrever o desejo da Mãe, simbolizá-lo, nomeá-

lo para proteger. Eis a função do Pai: desempenhar uma proteção através do ato de simbolizar 

o desejo do Outro materno. Porém, essa proteção tem como resultado reflexo a separação da 

unidade criança-Mãe.  

Desse modo, a criança pode manter uma distância saudável e segura do desejo do 

Outro e simbolizá-lo ainda mais (FINK, 1998, p. 81). “O resultado dessa substituição ou 

metáfora é o advento do sujeito como tal, o sujeito como não apenas mais uma potencialidade 

[como é na alienação na linguagem], um mero marcador simbólico, esperando ser preenchido, 

mas um sujeito desejante.”(FINK, 1998, p. 81). Assim, como sugere Roudinesco, com Lacan 

temos o “Eu desejo” (2011, p. 27) 

                                                           
8
 Para ser um significante plenamente constituído, um significante precisa de outro significante. Em outras 

palavras, a lógica lacaniana entende os significantes em pares. Portanto, o significante Nome-do-Pai só é 

constituído retroativamente em uma cadeia em que outro significante se refere a ele. Importante lembrar que o 

Nome-do-Pai não estabelece nenhuma relação necessária com o pai biológico. 



Quando Foucault trata do processo de normalização em seu viés de técnica de 

aplicação fica claro que o papel desempenhado por esse é ativo, um exercício do poder que 

adequa desvios na sociedade. A norma é resultado desse processo, nasce do próprio efetivar. 

Quando Durkheim descreve a imitação como manifestação da norma, com o fim de afastá-la 

do estudo que empreendia sobre o suicídio, ele afirma haver uma necessidade que compele o 

homem a se colocar em harmonia com a sociedade de que faz parte. “É assim que seguimos 

as modas, os costumes, e, como as práticas jurídicas e morais nada mais são do que costumes 

definidos e particularmente inveterados, é assim que quase sempre agimos ao agirmos 

moralmente”(2011, p. 131). O homem, por sua vez, se submete e acredita que essa 

necessidade à harmonia existe. Em lacanês podemos dizer que o homem deseja a harmonia. 

Contudo, assim como Lacan afirma diversas vezes, “o desejo do homem é o desejo do Outro”. 

Portanto, frente à finitude do sujeito normalizado podemos dizer que a necessidade da 

harmonia é uma faceta do grande Outro lacaniano: uma causa ideológica que existe como 

pressuposto subjetivo fundante (ZIZEK, 2010, p.18). 

A linha lógica de Lacan nos leva a afirmar que o estigma normalizado (o qual pode 

variar de acordo com a instituição que efetivamente aplica a técnica de normalização) é um 

significante muito importante: representa a simbolização do desejo do Outro e cria um sujeito 

desejante. Todavia, o desejo ou a falta no Outro em Lacan não representa o objeto de desejo. 

Quando a Mãe deseja o Pai, o real desejo é dirigido ao falo. Ironicamente, no conto de Édipo, 

é apenas quando Édipo nota que o desejo não se dirige ao Rei, mas sim a majestade, que o 

desfecho se faz. Desse modo, o desejo não é pela harmonia, mas sim por outra Coisa. 

Entretanto, essa Coisa é identificável apenas retroativamente.
9
 

                                                           
9 Durante a apresentação deste trabalho para a banca avaliadora, um tema em especial ocupou quase 

que a totalidade das discussões que surgiram, tema sobre o qual redige-se esta nota que, se tem alguma 

finalidade, não é a de esclarecer o que ora se apresentou como problema. O problema em questão é o de 

aproximar o trabalho de Michel Foucault com o de Jacques Lacan. 

A razão desse problema ter sido colocado não é outra senão o de relacionar Foucault, pensador com 

fortes influências nietzscheanas, com Lacan, um pensador que tem sua produção profundamente influenciada 

pela filosofia de George F. W. Hegel. Longe de apresentar uma solução, o que se pretende é apontar a 

necessidade de se voltar ao problema. 

Foucault por ocasião de sua aula inaugural como professor do Collège de France, já havia percebido a 

questão. Em A Ordem do Discurso, título com o qual a aula foi publicada, Foucault reconhece o problema do 

“afastar-se de Hegel”. Ao homenagear seu mestre e antecessor Jean Hyppolite, Foucault reconhece que a própria 

contribuição de Hyppolite faz-se questionar o quão distante se está realmente de Hegel, ou, em suas próprias 

palavras “Mas escapar realmente de Hegel supõe apreciar exatamente o quanto custa separar-se dele [...]; supõe 

saber, naquilo que nos permite pensar contra Hegel, o que ainda é hegeliano; e medir em que nosso recurso 

contra ele é ainda, talvez, um ardil que ele nos opõe, ao termo do qual nos espera, imóvel em outro lugar” 

(2014b, p. 68). 

Se ainda é inquietante a sombra que Hegel parece ter lançado sobre a filosofia; se algum crédito pode 

ser dado à homenagem prestada por Foucault a Hyppolite e sua obra, não há alternativa que não voltar-se a 

Hegel; e no presente caso também a Nietzsche. 
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