COGITO HERMENEUTICO E SUJEITO
LACANIANO NO ENSAIO SOBRE FREUD
DE P. RICOEUR

Em
Da
interpretar;iio, Ricoeur
afirma
explicitamente, logo no prefacio, que pretende restringir seu
'debate' e 'debate cerrado' - como ele 0 qualifica no decorrer
do texto - apenas com 0 fundador da psicanalise, deixando
propositadamente de fora aquele com os discipulos que se
tomaram adversarios (Adler, Jung), dissidentes (E. Fromm, K.
Homey, Sullivan) ou criativos como e 0 caso de Melanie
Klein e Lacan.1 Todavia, de uma maneira mais ou menos
tematizada acaba estendendo 0 debate tambem com Lacan,
confrontando a sua leitura da obra freudiana com as principais
teses do psicanalista frances: 0 famoso retorno a Freud, a
concep9ao da psicanalise situada no campo da fala e da
linguagem, 0 desej 0 na sua rela9ao com a demanda, 0
inconsciente estruturado como linguagem, enfim, a questao do
sujeito.
Foi precisamente 0 confronto entre a leitura
ricoeuriana e lacani,!-na de Freud, e mais especificamente entre
o cogito hermeneutico de Ricoeur e 0 sujeito lacaniano, que
me proponho rastrear, registrar, analisar, confrontar e
compreender. Urn confronto as vezes bem visivel nas pr6prias
linhas do Ensaio sobre Freud. Outras, apenas dissimulado nas
entrelinhas de inumeros problemas que Ricoeur retoma de
Outras leituras filos6ficas de Freud ou inscreve como pr6prios
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Cogito hermeneutico

e que se articulam em tomo de alguns nucleos de conflitos que
se irradiam
progressivamente
do horizonte
pessoal
(compreensao de si mesmo ), ao da linguagem (conflito
hermeneutico), ao antropol6gico (compreensao do Si), ao
ontol6gico (compreensao do Ser, do Sagrado).
Mas, por que 0 interesse por esse confronto?

Quando Ricoeur se interroga pelas razoes
interesse dele pela leitura de Freud, responde que

do

"nunca se justifica inteiramente 0 parti-pris de urn
livro e que, por isso, ninguem esta obrigado a
expor suas motiva90es, nem a divagar numa
confissao e quem tentasse faze-Io certamente
estaria se iludindo. Mas 0 filosofo, menos do que
qua/quer outro, nao pode se fur tar a fornecer suas
razoes.,,2
No caso especifico dele, vincula a singularidade de
seu interesse pela psicamllise a contribuiyao que ela pode
fomecer ao grande debate sobre a linguagem para onde
convergem todas as pesquisas filos6ficas do nosso seculo: as
investigayoes de Wittgenstein, a filosofia analitica dos
ingleses, a fenomenologia oriunda de Hussed, as pesquisas de
Heidegger, os trabalhos da escola de Bultmann e das outras
escolas de exegese neotestamentaria, os trabalhos da hist6ria
comparada das religioes e os da antropologia, versando sobre
o mito, 0 rito, a crenya.

e sujeito lacaniano

no "Ensaio sabre Freud" de
P. Ricoeur

A linguagem peculiar que a psicanalise revela e
estuda e a fala do horn em desejante, a semantica do desejo
que se expressa em todas as produyoes psiquicas do homem:
do sonho - primeiro objeto de investigayoes e modelo de todas
as expressoes dissimuladas do desejo humano - ao sintoma, as
formayoes substitutas, as grandes manifestayoes da cultura:
mito, arte, ilusoes e ideais.
E, portanto, dentro do horizonte mais vasto da
problematica da linguagem que situa a sua pesquisa sobre a
psicanalise e mais especificamente sobre a articulayao do
desejo com a palavra, de uma dinamica de foryas com a
semantica do desejo, das vicissitudes das pulsoes com as
vicissitudes do senti do, de uma energetica com uma
hermeneutica.
N a mediayao do conflito hermeneutico, entre uma
interpretayao redutora do simbolismo religioso e outra que
pretende encontrar nele uma mensagem de transcendencia que
interpela 0 homem (urn 'kerigma'), a obra freudiana e
percebida inicialmente como pertencente a urn dos dois
centros que formam a elipse do conflito hermeneutico, 0 da
'escola da suspeita', contrapondo-se ao da fenomenologia da
religiao. Aos poucos, porem, 0 freudismo e percebido como
portador de uma certa abertura para uma dimensao teleol6gica
e ate escatol6gica do homem.
No nosso caso, 0 interesse pelas duas leituras de
Freud - a de Ricoeur e a de Lacan - se inscreve no horizonte
da problematica da subjetividade e se prende a possibilidade
de aproximar e confrontar as respectivas concepyoes de
sujeito, remetendo-as as razoes te6ricas que as autorizavam.
Essas duas leituras san respostas ao mesmo tempo parecidas e
diferenciadas a problematica do sujeito que se originou do
cogito cartesiano.

yerspectiva
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Cogito hermeneutico

Lacan, partindo de sua expenencia psicanalitica
teve a coragem de introduzir 0 tema do sujeito na literatura
estruturalista, ao mesmo tempo em que dela retirava as
ferramentas te6ricas para repensar 0 inconsciente freudiano e
elaborar urn discurso novo, original e desconcertante sobre 0
sujeito, a ponto de apresentar-se como 0 mestre de uma nova
escola de pensamento que se opunha ao humanismo da
, filosofia existencial.
Ricoeur, por sua vez, teve a coragem de introduzir
a tematica estruturalista e psicanalitica na reflexao filos6fica
do sujeito, procedendo a uma especie de hermeneutizayao da
fenomenologia, na medida em que 0 sujeito deixa de ser 0
portador e centro da significayao, por estar pluralmente
descentrado: para baixo pelo involuntario corporal, para tras
pelo desejo inconsciente, para frente pelas produyoes culturais
do espirito, para cima pela dimensao onto-semantica do
simbolismo religioso. 0 sujeito, portanto, nao tern acesso a si
mesmo pelo caminho curto da intuiyao ou visao especular,
mas pelo caminho longo da decifrayao do seu 'outro', quer
seja 0 instintual, 0 desejo inconsciente, 0 desejo de
reconhecimento na trama das relayoes intersubjetivas do
mundo da cultura ou 0 Totalmente-Outro do Sagrado. Seria
possivel aproximar 0 cogito hermeneutico e 0 sujeito
lacaniano?
Era essa possibilidade
de estabelecer certas
aproximayoes Ricoeur-Lacan que me fascinava, mas tambem
inquietava, especialmente quando me defrontava com as
critic as de emprestimos
te6ricos nao suficientemente
reconhecidos ou de resistencias ao pensamento de Lacan. As
acusayoes ou insinuayoes de 'plagio' davam realmente conta
das similaridades entre as duas leituras? A tese do
des conhecimento e da falta de compreensao do pensamento de
Lacan por parte de Ricoeur, bem como os interesses religiosos
dele explicariam satisfatoriamente as divergencias?

e sujeito lacaniano no "Ensaio sobre Freud" de

P. Ricoeur

Para dar conta das razoes te6ricas e dos fatores
pessoais que interferiram no encontro-desencontro RicoeurLacan, e precise ter presente 0 contexto cultural dos anos 60,
quando se estabeleceu essa fragil alianya, os diferentes
itinerarios intelectuais do fil6sofo e do psicanalista e,
conseqiientemente, os referenciais te6ricos que regulam as
respectivas concepyoes do sujeito.

N a epoca (1960-1966), as pesquisas antropo16gicas
de Levi-Strauss, os discursos do retorno ao Marx da
maturidade defendido por Althusser e do retorno a Freud por
Lacan pareciam convergir numa critica radical ao sujeito
hist6rico e ao sujeito psico16gico. Dentro dessa grande
conjuntura te6rica, qualquer problematica filos6fica que
privilegiasse 0 ser, 0 sentido, 0 vivido, a consciencia, a fala, a
semantica, a hist6ria, a diacronia, 0 determinismo temporal da
genese, a autonomia e centralidade do sujeito, etc .... estaria
ainda prisioneira de urn discurso ideo16gico. Ao ceder lugar,
respectivamente, a linguagem, ao significante, ao conceito, ao
inconsciente, a lingua, a sintaxe, a estrutura, a sincronia, ao
determinismo de certo modo t6pico, definido em termos de
rela<;oes e nao de filia<;ao, a dependencia e ao descentramento
- quando nao ao desaparecimento - do sujeito, a problematica
entre a 6rbita e dinamica de urn saber cientifico. Normas,
c6digos, estruturas se impoem ao sujeito vivido, perdido nas
ilusoes do eu. Nao e mais 0 homem que fala. A lingua fala 0
homem. Do "eu penso" cartesiano ao "isso fala" freudolacaniano.

Cogito henneneutico e sujeito lacaniano no "Ensaio sobre Freud" de
P. Ricoeur

Esse anti-humanismo te6rico vinha se opor ao
humanismo chissico centrado num sujeito consciente. A
identificayao com 0 pr6prio eu teria como correlato a recusa
da identificayao com 0 outro, 0 primitivo, 0 louco. Encobriria
ideologicamente 0 individualismo, 0 egoismo e os privilegios
de uma minoria, enquanto 0 anti-humanismo te6rico, ao
colocar 0 outro antes do eu e a vida antes da humanidade, se
apresenta nao apenas com as credenciais de urn saber
cientifico, mas tambem como portador de urn novo
humanismo, 0 democnitico, que se contrapoe aos outros
humanismos que 0 precederam, criados para privilegiados e a
partir de civilizayoes privilegiadas.3

Identificar Ricoeur como urn dos defensores de
~ma ultrapassada filosofia do sujeito era afinal compreensivel.
E urn fil6sofo da Sorbonne que vem da filosofia reflexiva
francesa, marcada por urn forte espiritualismo, e sofre as
influencias da fenomenologia husser liana, da filosofia da
existencia de Gabriel Marcel e de Karl Jaspers, e e dentro
dess~ 'nebulosa filos6fica' que vai construindo seu projeto
filosofico sobre a tematica d' 0 voluntario e 0 Involuntario a
ser abordado por uma triplice metodologia: uma eidetica, uma
empirica e uma poetica da vontade.4
Ricoeur considera 0 'problema do sujeito' como 0
seu 'primeiro' problema, que pode ser considerado 0 'fio
vermelho'
de
sua
produyao
filos6fica.
Revisita-o
3 Veja 0 arti~o de LEVI-S:rRAUSS, Cl. Os tres humanismos. In: Antropologia
Estrutural DOlS. Trad. ChalID Samuel Katz. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro
1976, p.277-280. Publicado inicialmente em Demain, n.35, 1956. Nesse artigo, ~
~utor apresenta os tres humanismos: 0 aristocnitico, 0 burgues e 0 democnitico.
Cfr. RICOEUR, P. Philosophie de la Volonte, 1. Lee

constantemente ao longo de sua produyao intelectual, e 0
enriquece com novas abordagens. Ele pr6prio 'se reconhece'
na tese de urn de seus estudiosos, que afirma existir urn
principio de coerencia que perpassa suas obras dispersas e
seuS numerosos artigos. Trata-se da permanencia de urn
problema e de urn metodo. 0 primeiro e 0 destino da ideia de
subjetividade, submetida ao fogo cruzado de Nietzsche, de
Heidegger, da semiologia, da psicamilise e da critic a das
ideologias. 0 segundo, a utilizayao da 'interpretayao'
(hermeneutica) como recurso privilegiado para uma reflexao
sobre 0 'Si,.5
Essa verdadeira obsessao pelo quem, que se inicia
com sua tese de doutorado, a reencontramos, em 0 homem
[alivel (1960), na Simb6/ica do mal (1960) na pergunta pelo
quem e responsavel pelo mal, em Da interpreta9iio (1965), no
quem deseja, mesmo que a pergunta nao esteja formulada
explicitamente e situada no interior de urn conflito que se
agita dentro dele (razao-fe), se estende ao conflito
hermeneutico (escola da suspeita x escola da reminiscencia),
cruzando com a contribuiyao que a psicamilise proporciona
para uma nova compreensao do horn em (arqueologia do
sujeito), ate nos levar aos umbrais do sagrado (escatologia do
sujeito), ap6s ter incorporado as contribuiyoes hegelianas do
sujeito (teleologi,,-).

s ~fr. JERVOLINO, D. II cogito e l'ermeneutica. La questione del soggetto in
RlCoeur. Napoli: Marietti, 1993, p. IX. Cfr. tambem esta outra afrrmayao: "As
peripecias do cogito (e suas transformayoes) nos pareceram precisamente 0
centro da obra ricoeuriana" Ibidem, p.16. Segundo DOSSE, F. Paul Ricoeur.
Paris: La Decouvert, 1997, p.31, "a experiencia da liberdade, mas a partir de urn
cogito partido, se tomara 0 fio condutor da filosofia de Ricoeur desde os anos
30".

4. 0 cogito hermeneutico, em Da Interpreta~ao

Cogito hermeneutico e sujeito lacaniano no "Ensaio sobre Freud" de
P. Ricoeur

o discurso

sobre 0 sujeito se estrutura em tome do
conceito de cogito hermeneutico, urn cogito que se origina
sem duvida, daquele cartesiano, mas resgatado do se~
solipsismo
pelas media90es hegelianas do outro e da cultura' ,
.
se sltua na sequencia do Cogito origimlrio (fundante) de
Hussed, mas mitigado no seu idealismo pel a 'afirma9ao
origimlria' que Ricoeur retoma da filosofia reflexiva de J.
Nabert; passa necessariamente pela 'arqueologia' freudiana,
mas para reencontrar-se, purificado do seu narcisismo, no
grande espelho da linguagem e da cultura como desejo de ser
e esfor90 de existir.
Repensando 0 ser aristotelico entendido nao como
substancia, mas como ato, e na sequencia do eros platonico,
do conatus espinoziano, do appetitus leibniziano, da
afirmat;iio originaria narb erti ana, Ricoeur nos convida a
repensar positivamente 0 sujeito no eixo da existencia e nao
da representa9ao. 0 sujeito e visto essencialmente como ato.
Ha uma primazia da existencia, do ser, sobre a reflexao; do
sum sobre 0 cogito. 0 sujeito e antes de tudo afirma9ao, a9ao,
esfor90 para existir, apetite, desejo de ser. Ricoeur apresenta
positivamente 0 objetivo de sua filosofia reflexiva como
apropriac;:iiode nosso esforc;:opara existir e de nosso desejo
de ser. Esfor90 que e desejo por nunca ser satisfeito mas
desejo que e esfor90 por ser "a posi9ao afirmativa de u~ ser
singular.e nao simplesmente uma falta de ser (manque d'etre),
como Rlcoeur parece interpretar 0 manque-a-etre lacaniano.
Ricoeur ~onhece, de fato, determinados textos do psicanalista
frances. E a partir deles que tentamos reconstruir 0 discurso
lacaniano sobre 0 s1,ljeito,acessivel a Ricoeur.

o

discurso lacaniano tambem se inspira em
Descartes, Hegel, Freud e a virada linguistica do sec. xx, mas
com resultados diferentes. Afinal, falar do desejo e do advento
da subjetividade implicava necessariamente se defrontar com
o pai da filosofia modema e, especialmente, com 0 autor da
Fenomenologia do esp£rito, visto que a filosofia tematizada de
Hegel, e aquela implicita de Freud, se encontram e
desencontram no terreno comum da subjetividade e da cultura.
A quem the perguntou, ap6s a publica9ao dos
Escritos, pela liga9ao existente entre eles, 0 autor respondeu:
"0 ponto de partida que permanece um elo
ate 0 fim da coletanea, e algo que e discutido em
cada um destes Escritos, e que se exprime na
seguinte formula que vem em mente a todos, devo
dizer com uma certa perturbac;:iio: eu, sou eu (moi,
je suis moi) [?j... Esta e a unica questiio
importante, quer dizer: se eu sou eu (si moi je suis

moi)".6
Mais do que urn discurso sobre a sexualidade e os
caminhos do desejo em busca dos objetos perdidos, sua
indaga9ao e fundamentalmente antropol6gica, sobre 0 nucleo
do nosso ser, isso e, sobre a rela9ao entre subjetividade e
verdade ou - nas pr6prias palavras de Lacan - sobre "a
estrutura ontol6gica do mundo humano".?
6 Seminario do dia 14.12.1966 sobre A 1gica do fantasma, ainda inedito. A
tradw;:ao e de um texto italiano de TARIZZO,
D. Dall'impotenza
alI'impossibilita. La seconda navigazione de Jacques Lacan. Aut, aut, n. 273/274,
r·159-192, mag./ago. 1996. A tradu9ao e da p.159 .
. LACAN, 1. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je. In:
Bcrits. a.c., p.94.

cogito henneneutico

o

que 0 for90u a procurar urn estatuto cientifico
para a subjetividade foi uma dupla carencia que imperava no
meio psicanalitico: a falta de teoria consistente e uma pnitica
perigosamente comprometida pela ausencia total de estatuto
cientifico. E, portanto, urn problema epistemol6gico e etico ao
mesmo tempo em que 0 levou a denunciar "os desvios" de
uma pnitica terapeutica, perpassada pela ideologia da teoria do
eu autonomo, na Inglaterra e na America, que comprometia,
portanto, a revolu9ao freudiana da subjetividade.
Por quanta novo e original seja 0 discurso
lacaniano sobre 0 sujeito, evidentemente nao foi uma
'imaculada concep9ao'. E facil perceber que e inspirado por
uma serie de influencias provenientes do mundo artistico
(surrealismo), filos6fico ( Descartes [Gueroult], Hegel
[Kojfwe], HusserI,
Heidegger),
linguistico
(Saussure,
Jakobson), antropol6gico (Levi-Strauss), da filosofia da
ciencia (Koyre) e, naturalmente, da revolu9ao freudiana do
psiquismo.8

o

sujeito lacaniano e intimamente correlacionado
com algo que, de vez em quando, parece roubar-Ihe a cena: a
do outro.9 Uma alteridade essencial e radical que se manifesta,
no fundo, de duas formas: 0 eu como aliena9ao narcisica e 0
inconsciente como discurso do Outro.
o '16gion' de Lacan 0 inconsciente estruturado
como linguagem implica que 0 inconsciente obedece a um
conjunto de regras (estrutura), a uma gramatica (linguagem)

e

Cfr. ROUDINESCOU, E. Jacques Lacan. S. Paulo: Companhia das Letras,
1994, p.280; MILNER, J.-Cl. A obra clara: Lacan, a ciencia, a filosofia. Rio de
Janeiro: Zahar, 1996, p.35.
9 Cfr. FINK, B. 0 sujeito lacaniano. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p.lO.
8

e sujeito lacaniano no "Ensaio sobre Freud" de
P. Ricoeur

que regem as transforma90es e deslizamentos entre os
representantes ideativos das pulsoes. 0 inconsciente nada
mais e do que uma 'cadeia de significantes' que tern sua vida
pr6pria e sobre a qual 0 eu (moi) nao tern nenhum controle.
Considerando-se que 0 significante e 0 elemento minimo da
estrutura, segue-se a famosa defini9ao "0 significante
representa 0 sujeito para urn outro significante".
De sua concep9ao de inconsciente estruturado
como linguagem, de fato, Lacan nao deduz apenas
implica90es terapeuticas, mas tambem filos6ficas. 0 sujeito
nao pode ser identificado com 0 eu imagimirio (0 moi), cuja
primeira experiencia se deu no estado do espelho como matriz
simb6lica de todas as demais identifica90es. A estrutura de
linguagem que se encontra no inconsciente marca 0 sujeito
com uma alteridade que the e essencial e intransponivel. A sua
verdadeira identidade (0 je) se encontra no desejo
inconsci¢nte, 0 sujeito aparecendo fugazmente na metonimia
da fala pela representa9ao de urn significante a outro
significante.
No come90 da existencia, portanto, nao ha sujeito
originario. Ele e antes de tudo nao-ser, falta. Em outras
palavras, 0 sujeito nao nasce com a emergencia da vida
biol6gica, mas pela imersao do filho do homem na ordem
simb6lica da linguagem e da Lei para que 0 sujeito, falta-a-ser
(manque-a-etre) submetido ao desejo fascinante e mortifero
do outro, possa subjetivar-se, emergir para a pr6pria atividade
desejante.
Esse sujeito psicanalitico Lacan 0 situa na
sequencia do sujeito cartesiano pontual e evanescente e do
sujeito da ciencia, sem qualidades. Essa tentativa de abordar
cientificamente 0 tern a da psicanalise e do sujeito aproxima
Lacan de outros pensadores que, na crise da modemidade e da

Cogito hermeneutico e sujeito lacaniano no "Ensaio sobre Freud" de
P. Ricoeur

'consciencia europeia', colocam a saida numa filosofia do
conceito e da racionalidade, no intuito de libertar os homens
do discurso vazio da metafisica da subjetividade, assim como
os fil6sofos das luzes 0 fizeram com rela9ao it teologia.
Cansados da hipocrisia do horn em ocidental, pretenso
defensor dos val ores do humanismo, buscavam explicar 0
mundo humano pela analise de suas 'estruturas', exigindo
uma supera9ao da filosofia da consciencia por uma filosofia
do conceito, do sistema e da estrutura.
Esse e, fundamentalmente, 0 texto e contexto do
discurso lacaniano sobre 0 sujeito, que e bastante presumivel
que Ricoeur conhecesse se tivermos Eresentes os textos de
Lacan, citados no Ensaio sobre Freud. 1

Ambos os pensadores concordam substancialmente
que a revolu9ao freudiana e a revolu9ao lingtiistica nao
liquidam a questao do sujeito, mas pedem urn novo discurso
sobre a subjetividade, que exige a descentraliza9ao da
consciencia, operada pelos determinantes linguisticos e
culturais que atuam sobre ela. Todavia, os referenciais
te6ricos de Lacan (Freud e a linguistica estrutural) e os de
Ricoeur (fenomenologia, filosofia reflexiva, hermeneutic a) os
10 Cfr. Propos sur Ia eausalite psyehique. Evol. Psychiatr., 1946, fase. I (Cita~ao
em DL, p.358, n.37); Le stade du miroir comme formateur de Ia fonction du Je
telle qu'elle nous est revelee dans I'experience analytique. Rev. Fr. de
Psychanalyse, XIII, 4, 1949, p.449-454. (Cfr. DI, p.395, n.77; p.414, n.7);
Fonction et champ de Ia parole et du langage en Psyehanalyse. La Psychanalyse,
I, p.81-166. (Cfr. DL, p.358, n.37); L'instance de la Ietre dans l'inconscientou la
raison depuis Freud. La Psychanalyse, III, 1957, p.47-81. (Cfr. DL, p.358, n.37);
La direction de Ia eure et Ie principes de son pouvoir. La psychanalyse, V, p.l20, 1959. (Cfr. DL, p.395, n.77); Les formations de I'inconscient, Seminaire
1957/8. Bull. Psych. n. 11; Le desir et ses interpretations, Seminaire, 1958/59.
Bull. Psych., jan. 1960. (DL, respectivamente, p.414, n.7 e p.442, n.37).

;vam a interpreta90es diferent.e~ com rela9ao aos .tipos de
descentramento
e de subjetlVldade que podenam ser
alcan9ados pelos desvios dos efeitos linguisticos.
. .
E preciso reconhecer, portanto, que os. dOlS
discursos sobre a subjetividade nao se recobrem, a despelto de
algumas expressoes linguisticas de cl~ra inspira9ao lacaniana,
que permeiam 0 discurso de Rlcoeur e de algumas
aproxima90es que e possivel estabelecer.
,
Enquanto Ricoeur parece ceder, .e~ part.e,. a
tenta9ao hegeliana com a tese de uma 'teleologm do ~uJelto,
Lacan com a 'subversao do sujeito', se contrapoe ao dlSCurSO
hegeli~no. 0 sujeito psicanalitico nao possui a racionali~a~e,
a substancialidade
e unidade fundamental do sUJelto
hegeliano. Ao contrario, se caracteriza pela irracionalidade do
inconsciente, pela dimensao linguistica de sua natureza e por
uma cisao intema intransponivel.
Esse 'outro' sujeito, porem, nao e algo ou alguem
que tenha uma existencia permanente, nao e uma substancia,
urn substrato, urn hipokeimenon, urn subjectum. Se 0
inconsciente , essa cadeia de significantes excluida
da
.
consciencia, e algo de permanente ao longo da vIda de urn
individuo, 0 sujeito do inconsciente nao e algo de pe~anente
ou de constante. Nesse sentido, 0 sujeito da psicanahse deve
ser situado no eixo do sujeito pontual e evenascente que
emerge inicialmente da duvida cartesiana, e do sujeito da
ciencia, urn sujeito sem qualidades. "0 significante e 0
pensamento sem qua l'd
I a d es ,,11
.
o empreendimento lacaniano do sujeito 'barrado',
'dividido',
'cindido',
situa-se
em sintonia
com a
epistemologia francesa, a antropologia Ievistraussiana e a
linguistica estrutural, numa palavra, com urn pensamento que
II MILNER,

J.-Cl. A obra clara. Rio de Janeiro: Zahar, 1996, p.87.

busca 0 rigor do conceito para abordar cientificamente 0
mundo do horn em tradicionalmente entregue a ideologia
humanista.
Ja para Ricoeur, a dimensao estrutural da lingua
nao e a (mica que e necessario ter presente para repensar 0
sujeito. Sua ambiyao hermeneutica 0 leva a acreditar que as
antinomias
lingua-palavra,
estrutura-sujeito
podem ser
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