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RESUMO 

Antonin Artaud e Jacques Lacan, ao longo de suas trajetórias de vida, se encontraram direta e 

indiretamente. Enquanto internado no asilo de Sainte-Anne na década de 1930, Artaud teve seu 

destino decretado por Lacan, então psiquiatra chefe desta instituição, determinando que o poeta 

estaria impossibilitado de qualquer produção artística futura. Entretanto, as obras de Artaud 

elaboradas após esse período de internação seriam subsídios às elaborações filosóficas a partir 

da interlocução de Jacques Derrida e Gilles Deleuze, que criticariam os destinos da psicanálise 

lacaniana no final da década de 1960, gerando mudanças significativas na teoria psicanalítica, 

em especial a importância do falo e os desdobramentos dessa noção nos destinos da prática 

analítica. Artaud elabora uma forma de manifestação artística que denuncia a violência institu-

cional, promovendo uma maneira heteronômica de estar no mundo, a partir da elaboração do 

corpo sem órgãos, noção que condensa sua vida e obra. Lacan, por sua vez, propõe um horizonte 

para a prática analítica pautado na destituição subjetiva, horizonte esse que visa a autonomia 

do sujeito frente às instituições que os constituem, sobretudo em relação ao falocentrismo que 

se apresenta no cerne da constituição do sujeito segundo a teoria psicanalítica. Ambos, poeta e 

psicanalista, apesar do histórico de divergências, apresentam semelhanças importantes, promo-

vendo, em suas ressonâncias, modos de pensar a sociedade e a cultura de forma disruptiva, 

propondo maneiras singulares de estar no mundo. 

Palavras chave: Psicanálise; androcentrismo; saúde mental; poesia; arte.  



ABSTRACT 

Antonin Artaud and Jacques Lacan met themselves in straight way and side way throughout 

their life paths. While as internal in the Sainte-Anne asylum at 1930’s, Artaud had his prognosis 

decreed by Lacan, calling that the poet would be unable to make any kind of artistic work even 

if he had a long life. However, the last Artaud’s works, after a long time as inpatient, has been 

prolific for the philosophical studies of Jacques Derrida and Gilles Deleuze, whom will criticize 

the psychoanalysis, in the late 1960’s, producing significant changes in theory, especially the 

concept of phallus and its clinical importance. Artaud elaborates a new form of expression by 

the art, which denounces institutional violence and promotes a different kind way to being in 

the world, mainly above his life’s condensed notion of “body without organs”. Lacan, on the 

other hand, proposes a new horizon for his clinical operation, aiming to the subject’s autonomy, 

making opposition by the institutions that constitutes the notion of subject by the phallocen-

trism, according to psychoanalytic theory. Both, poet and psychoanalyst, despite the history of 

divergences, had important similarities, promoting by their resonance new kinds of thinking 

society and culture in a disruptive way. 

Keywords: Psychoanalysis; poetry; androcentrism; mental health; art.  
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PRELÚDIO 

Platão, quando institui o lugar da poesia na pólis, postulando que a arte poética não era 

compatível com a ideia de república, oferece os primeiros parâmetros na definição da raciona-

lidade. A poesia era incompatível com a razão, pois despertava no coração dos homens o prazer 

irracional outrora adormecido, tendo a filosofia o dever de excluir “da cidade uma arte desta 

espécie” (PLATÃO, 1993, p. 473). Segundo o diálogo entre Sócrates e Glauco, a poesia traz 

um grave malefício, “o dano que ela pode causar até às pessoas honestas” (PLATÃO, 1993, p. 

470) de incitarem nos homens aquilo que era uma ameaça à razão: “Se, porém, acolheres a 

Musa aprazível na lírica ou na epopeia, governarão a tua cidade o prazer e a dor, em lugar da 

lei e do princípio que a comunidade considere, em todas as circunstâncias, o melhor” 

(PLATÃO, 1993, p. 472). 

O filósofo distingue três tipos de poesia: a imitativa, “adequada da tragédia e da comé-

dia”; a de narração, nos ditirambos, corifeus e corais; e, finalmente, a combinação das duas, 

utilizada nas epopeias (PLATÃO, 1993, p. 112). A problemática de Platão está na primeira 

modalidade de poesia, a imitativa: “não resulta que cada um só pode exibir talento em uma 

profissão, não em várias? (...) é possível que o homem possa imitar várias coisas com perfei-

ção?” (p. 113). O que resulta no decreto de interdição de Sócrates: 

Sendo assim, não permitiremos que aqueles de quem pretendemos ocupar-nos e que 

necessitam tomar-se homens superiores, imitem, eles que são homens, uma mulher, 

jovem ou velha, ou injuriado o marido, ou rivalizando com os deuses, ou se vanglori-

ando da felicidade, ou deixando-se dominar pela desgraça, pelo desgosto, pelas la-

mentações; com mais razão ainda, não podemos admitir que a imitem se está doente, 

apaixonado ou sofrendo as dores do parto (...) tampouco que imitem escravos ou es-

cravas, agindo como estes (PLATÃO, 1993, p. 114-115). 

Desta forma, a expulsão da poesia garantiria que os lugares sociais fossem preservados, 

impedindo qualquer forma ‘imitativa’ de arte. A propósito da filosofia, esta seria a única arte 

verdadeira, a se guiar pela razão e lógica, e aqueles que fugirem deste destino, estarão fadados 

a viver na escravidão e na obscuridade. A poesia seria banida do Estado em prol de uma filosofia 

racional: 

Tínhamos isto a ser dito, visto que voltamos a falar da poesia, para nos justificar de 

termos banido do nosso Estado uma arte desta natureza: a razão obrigava-nos a isso. 

E digamos-lhe também, para que ela não nos acuse de dureza e rudeza, que é antiga a 
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dissidência entre a filosofia e a poesia (...) se a poesia imitativa pude provar-nos com 

boas razões que tem seu lugar numa cidade bem policiada, vamos recebê-la com ale-

gria, porquanto temos consciência do encanto que ela exerce sobre nós (PLATÃO, 

1993, p. 446). 

 Falaria apenas das alegrias dos deuses, de suas virtudes e de suas glórias. Exaltaria os 

grandes homens que erigiram seus arranha-céus filosóficos, numa ode virtuosa à ciência e à 

razão, que estaria ali para lembrar os homens de seus objetivos grandiosos e de suas conquistas 

civilizatórias: “deve-se representar Deus sempre tal como é, quer seja representado na epopeia, 

na poesia lírica ou na tragédia” (PLATÃO, 1993, p. 87). Pois, para que a cidade seja fundada 

da forma mais correta possível, deveria “não admitir em nenhum caso a poesia imitativa (...) 

todas as obras deste gênero arruínam o espirito dos que as escutam, quando nem têm o antídoto, 

isto é, o conhecimento do que elas são realmente” (p. 424).  

Assim, julgando que os poetas seriam meros imitadores das coisas, a poesia foi expulsa 

do Estado republicano elaborado por Platão. Nada ela poderia demonstrar, que não fossem vo-

zes esparsas que logo retornariam à voz do narrador, que, enquanto narrador, seria um mero 

representante da fala. E a poesia, recalcada na história da civilização, surgiria apenas com o 

sentido de entretenimento, para regular a paixão dos homens e mantê-los firmes no horizonte 

civilizatório, como um respiro irracional dentro de toda a lógica que constitui a pólis. 

Remontamos ao filósofo helenista para apresentarmos a natureza da poesia em seu sen-

tido mais profundo, a saber, sua força disruptiva que se apresenta através da transgressão e 

subversão da hegemonia social. A poesia seria prejudicial à noção de justiça que Platão tenta 

propor em sua “República”, através das leis que comporiam a organização da pólis. De tempos 

em tempo, a poesia se manifestaria em conjunto com as principais revoluções, como uma força 

subterrânea que emerge e conduz os homens à subversão. Neste primeiro momento, expulsa da 

pólis platônica, a poesia retornaria de forma revolucionária. 
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INTRODUÇÃO 

Trataremos nesta dissertação sobre uma possível aproximação entre Antonin Artaud e 

Jacques Lacan. Primeiramente, devemos apresentar ambos os autores e, logo de início, apon-

tarmos em que momento e sob quais condições eles cruzaram seus caminhos. 

Antonin Artaud, nascido em 1894, Marselha, foi um contraponto às manifestações ar-

tísticas e poéticas de sua época. Sua arte influenciou diretamente o campo do teatro, a partir de 

sua proposta de uma ruptura aplicada aos signos que representavam a arte, a cultura e as insti-

tuições: “Eu deveria falar agora de uma descorporização da realidade, de certa espécie de rup-

tura aplicada, ao que parece, a se multiplicar nele mesmo, entre as coisas e o sentimento que 

produzem em nosso espírito, o lugar que devem tomar” (ARTAUD, 2004a, p. 110, grifo nosso). 

Esta forma disruptiva de exercer sua arte era uma tentativa de expor e aplicar sua ideia 

de liberdade, que tinha como fundamento o desamarrar das formas de controle exercidas pela 

família, religião e, principalmente, o poder psiquiátrico de sua época. Um desamarrar que pre-

tendia promover a dissolução de toda a estrutura social e suas instituições, produtos da racio-

nalidade europeia, que suprimiria manifestações legitimamente singulares. 

Artaud influenciou toda a geração pós segunda guerra, sendo o paradigma da revolução 

cultural que o sucedeu. Poucos autores foram tão trabalhados, por tantas e distintas vertentes 

do conhecimento, e poucos artistas foram tão determinantes para a filosofia da segunda metade 

do século XX como fora Artaud. Suas obras completas somam, atualmente, 27 tomos, que tran-

sitam entre poesias, roteiros, filosofia, críticas sociais e da arte, etnografia, além de seus cader-

nos pessoais com desenhos e hieróglifos. Toda essa larga produção, apesar de seu incontestável 

ecletismo, tem como linha transversal a semente revolucionária que geraria frutos nas décadas 

de 1960 e 1970, a saber, a crítica às instituições psiquiátricas e do saber médico-científico1.  

Primeiramente inserido no movimento surrealista, o poeta já desferia golpes contra as 

instituições, como em sua “Carta aos Médicos-chefes dos Manicômios” (ARTAUD, 2004a, p. 

154), na qual evoca seu desejo pela liberdade da loucura e suas manifestações; também em sua 

                                                 
1 “Durante os anos 60, a partir da publicação, em São Francisco, de uma antologia de seus textos, impôs-se sobre 

os Estados Unidos sua imagem como um drogado, adepto de todos os delírios, trovador dos paraísos artificiais e 

da liberação social. Promovido como profeta da geração Beat, Artaud se funde à revolução hippie e o pop art. Na 

mesma época na Europa, a luta contra a internação asilar conduzida pelo movimento antipsiquiátrico britânico 

(Ronald D. Laing, David Cooper), suas hipóteses de uma gênese familiar e social da esquizofrenia registrado nas 

obras de Michel Foucault ou de Gilles Deleuze sobre a loucura, suscitaram toda uma série de leituras militantes 

dos textos de Artaud” (GROSSMAN, 2004, p. 8).  
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“Carta ao senhor Legislador da lei sobre as drogas” (ARTAUD, 2004a, p. 114), reivindicando 

a autonomia dos sujeitos em detrimento às ordens proferidas pelas instituições. Em consonância 

com o movimento, afirmava que “O surrealismo não é somente um meio de expressão novo ou 

mais fácil, nem mesmo uma metafísica da poesia. É um meio de liberação total do espírito e de 

tudo que a ele se assemelha” (ARTAUD, 2004a, p. 151). 

A escolha de Artaud por esta temática, provavelmente se dá pelo fato de sua vida ter 

sido atravessada pelo poder psiquiátrico desde sua infância, trajetória que inclui casas de saúde, 

os mais diversos tratamentos invasivos e a reclusão em asilos que perdurou até sua morte em 

1948. Essa imersão forçada no discurso psiquiátrico gerará, ainda que de forma reativa, críticas 

contundentes e ataques constantes às instituições, sempre buscando romper com o poder exer-

cido por estas sobre seu corpo, sua identidade e sua liberdade.  

 Não somente pela crítica à instituição psiquiátrica, Artaud se destaca também no campo 

da cultura, da linguagem e da filosofia, trazendo contribuições importantes a partir de sua ex-

periência de vida e de sua concepção singular sobre a arte. Vida e obra do poeta são indissoci-

áveis, devido à potência de sua escrita e de sua fala, os afetos eram experimentados e executados 

no mais alto grau de verossimilhança a partir do sentir do poeta.  

Vemos, para além das temáticas institucionais, o compromisso de Artaud com uma arte 

que pudesse expressar, da forma mais verossímil possível, suas dores, suas angústias e seus 

terrores, com destaque aos limites da linguagem, que se mostravam insuficientes para sua arte. 

O poeta projeta sua poesia num lugar onde o pensamento, as palavras e as representações não 

eram capazes de alcançar: 

Eu sofro de um terrível mal de espírito. Me imagino abandonado, em todos os níveis. 

Desde o simples fato de pensar, até o fato de exteriorizar sua materialização através 

das palavras. Palavras, formas de frases, a condução interior do pensamento, reações 

simples do espírito, eu busco constantemente meu ser consciente (ARTAUD, 2004a, 

p. 69). 

Para tanto, Artaud se projeta por sua postura disruptiva contra toda forma de engendra-

mento, não aceitando as nominações que determinam os lugares sociais e suas instituições. Para 

o poeta, era necessária uma arte que tivesse como propósito a ruptura aplicada, seja para com 

as instituições e suas representações (saberes instituídos, líderes, estrutura social e a já citada 

psiquiatria), ou com sua própria constituição subjetiva, tendo como objeto de sua proposta de 
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ruptura seu eu e seu corpo. Assim, tudo o que se consolida, tudo o que se torna determinado e 

instituído, é alvo da arte de Artaud: 

Há uma angústia ácida e turva, tão poderosa quanto uma faca, e cujo âmago tem o 

peso da terra. Uma angústia em relâmpagos, abismos de diversas matizes, apertadas e 

pressionadas como pregos, como vermes, terríveis e com os movimentos congelados. 

Uma angústia em que a mente se asfixia e se corta – se mata (ARTAUD, 2004a, p. 

117). 

Artaud pode ser considerado uma resposta à cultura sobre tudo o que ela tentou expulsar 

de sua totalidade ou reprimir, desde Platão: a poesia e a loucura.  

Artaud na filosofia pós-estruturalista 

Faremos um breve levantamento dos autores que se utilizam das obras de Antonin Ar-

taud. A mais recente publicação no Brasil sobre o poeta é uma coleção de ensaios organizadas 

por Alex Galeno, Fagner França e Gustavo Castro (2018), produto de um trabalho transdisci-

plinar entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade de Brasília, 

contendo ensaios sobre linguagem, cultura, teatro, dentre outros campos, que demonstram a 

amplitude dos escritos de Artaud em contribuir para áreas distintas. Os referidos organizadores 

relembram que foi na década de 1960 e 1970, mais precisamente durante as manifestações e 

desdobramentos de maio de 68, que o poeta alcançou seu patamar de contribuições que perdura 

até os dias de hoje, tendo como interlocutores principais os filósofos Gilles Deleuze e Jacques 

Derrida. 

Derrida (1995) se debruçou sobre as obras de Artaud para sustentar sua tese sobre a 

desconstrução, localizando no poeta sua postura disruptiva contra as instituições e os signos da 

sociedade. Se valendo da proposta teatral de Artaud, Derrida (1995, p. 262) propõe o desman-

telamento da noção de estrutura, pois Artaud “quer fazê-la explodir”, embaralhando os lugares 

sociais e as relações de poder que as sustentam. “Renunciamos à superstição teatral e à ditadura 

do escritor” (ARTAUD apud DERRIDA, 1995, p. 160), por entender que, o lugar do autor é 

um lugar de exercício da submissão e, através da linguagem, do engendramento dos sujeitos a 

um signo naturalmente opressor: 

Desconstituindo o diáfano, desnuda-se a carne da palavra, a sua sonoridade, a sua 

entoação, a sua intensidade, o grito de sua articulação da língua e da lógica ainda não 

se calou totalmente, aquilo que em toda a palavra resta de gesto oprimido, esse 
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movimento único e insubstituível que a generalidade do conceito e da repetição nunca 

deixaram de recusar (DERRIDA, 1995, p. 161). 

Dessa maneira, o conceito de “arquiescritura” (DERRIDA, 2017, p. 87), que sugere um 

estado anterior à invasão da linguagem e de sua determinação, devem-se à influência de Artaud 

nos escritos do filósofo, pois, “se Artaud resiste totalmente – e, cremo-lo, como ninguém mais 

o fizera antes – às exegeses clínicas ou críticas – é porque na sua aventura (...) é o próprio 

protesto contra a própria exemplificação” (DERRIDA, 1995, p. 115, grifo do autor). Dessa 

forma, Derrida acompanha Artaud em sua crítica à representação e à estrutura, que marca sua 

obra filosófica até o fim de sua vida, sempre retornando ao poeta. 

Gilles Deleuze (1974), trabalha sobre os limites do estruturalismo e da representação, 

assim como Derrida, e novamente, Artaud se apresenta como uma ilustração dessa ruptura com 

o sentido: “o não-senso deixou de dar sentido à superfície; ele a absorve, engole todo o sentido, 

tanto ao lado do significante quanto do significado. Artaud diz que o Ser, que é não-senso, tem 

dentes” (DELEUZE, 1974, p. 108).   

A contribuição mais importante, talvez, venha sob a pena de Deleuze e Guattari (2011), 

que vinculou Artaud de forma definitiva aos pós-estruturalistas com a elaboração do conceito 

de “Corpo sem Órgãos”, termo introduzido por Artaud em sua última obra. Segundo os autores, 

o Corpo sem Órgãos seria um corpo “puro fluido, em estado livre e sem cortes (...) um corpo 

sem imagem” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 20), ou seja, um corpo que não se submete 

à representação ou à estrutura, livre de uma apresentação a partir da linguagem. A conceituação 

dos autores propõe, quando levamos em conta a história de Artaud, que uma força disruptiva 

está sempre habitando o ser, sempre disposto à desconstrução dos signos que o formam, como 

uma força capaz de pôr abaixo os alicerces estruturais da subjetividade e marcar sua diferença 

singular e sua liberdade. 

As críticas dos pós-estruturalistas, além de irem diretamente de encontro ao estrutura-

lismo – e sua natureza determinista – também se direcionam à psicanálise, mais precisamente 

à psicanálise inglesa e a lacaniana. Tais críticas geraram mudanças fundamentais na teoria psi-

canalítica, que começaram a ser desenvolvidas a partir de 1968 por Jacques Lacan, visando uma 

releitura do conceito de falo enquanto universal na teoria psicanalítica. Antes de apresentarmos 

as principais críticas, cabe introduzirmos a apresentação de Jacques Lacan e sua psicanálise. 
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Jacques Lacan e a psicanálise 

O percurso de Jacques Lacan (1901 – 1981), assim como a proposta artística de Artaud, 

também foi desenvolvido sobre uma série de rupturas institucionais, iniciando-se na ruptura 

com o discurso psiquiátrico e, em seguida, da própria psicanálise como ela estava edificada na 

década de 1950. Lacan se insere na psicanálise praticamente em conjunto com o movimento 

surrealista, apesar de algumas diferenças conceituais dadas inicialmente. Essa inserção marcará 

os rumos de seu constructo teórico, no qual Lacan sempre insistirá em conceitos chave que 

demonstrassem esta raiz surrealista. Temos como exemplo os conceitos de “verdade”, a própria 

constituição de um “sujeito do inconsciente”, o teor alienante da formação do eu, o conceito de 

objeto a e a elaboração, transversal em sua teoria, do registro do Real – exemplos que nos 

trazem o caráter disruptivo e subversivo de Lacan, que remontam à ideia inicial da psicanálise 

sobre a descentralização do eu (ROUDINESCO, 1993). 

Lacan (1966/1998) apresenta tais conceitos com a finalidade de indicar que, apesar das 

forças hegemônicas da sociedade em sua estrutura, há sempre algo que escapa, que indica o 

impossível de se apreender e nomear com os recursos que o campo da linguagem nos oferece 

de antemão. Mais ainda, é justamente o campo da linguagem e do saber que geram este ponto-

cego, que produzem sua indeterminação, pois têm em seu interior uma falha como base consti-

tutiva, um impossível particularizado.  

Num primeiro momento, Lacan romperia com a instituição internacional reguladora das 

demais associações psicanalíticas, a IPA, órgão regulador da sociedade da qual fazia parte. 

Após isso, haverá mais uma ruptura, até que ele pudesse propor uma organização sob os moldes 

de uma escola, onde fosse possível a transmissão da psicanálise sem um intermediário que re-

gulasse ou burocratizasse a forma desta transmissão, pois “o ensino da psicanálise só pode 

transmitir-se de um sujeito para outro pelas vias de uma transferência de trabalho” (LACAN, 

2001, p. 242), considerando de forma crítica a transferência em relação a um líder específico, 

característica principal de uma organização institucional.  

As tentativas de Lacan em determinar coordenadas clínicas que fugissem de uma cap-

tura institucional foram cruciais para os destinos da psicanálise entre os anos de 1967 e 1976. 

Durante este período, Lacan se dedica a evidenciar em sua teoria a necessidade de um parâmetro 

que não fosse balizado pela hegemonia das formas de vida socialmente aceitas, de uma 
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apresentação do sujeito no que ele tem de mais singular, num processo que denominou como 

destituição subjetiva, ou o Des-ser: 

Nessa reviravolta em que o sujeito vê soçobrar a segurança que extraia da fantasia em 

que se constitui, para cada um, sua janela para o real, o que se percebe que a apreensão 

do desejo não é outra, senão a de um des-ser. Nesse des-ser revela-se o inessencial do 

sujeito suposto saber, donde o futuro psicanalista entrega-se ao agálma da essência do 

desejo, disposto a pagar por ele em se reduzindo, ele e seu nome, ao significante qual-

quer (LACAN, 2001, p. 259). 

A elaboração de uma escola de psicanálise em detrimento da noção de instituição e suas 

regras regulatórias se apresenta para Lacan em conjunto com a revisão quase que total de sua 

teoria que antecederam os anos 1970. O principal ponto de discussão – sob a influência das 

críticas que recebera de Derrida (2019) acerca do falocentrismo – está na definição de falo sob 

os alicerces do estruturalismo e sua centralidade na teoria lacaniana. Assim, sob a crítica ela-

borada pelo filósofo francês, Lacan reelabora sua teoria levando em conta os limites do simbó-

lico e da nomeação, para uma psicanálise do ato e da impossibilidade de relação entre os sujeitos 

sem o filtro do falo e da fantasia. 

Artaud com Lacan? 

Identificamos dois momentos em que os caminhos de Lacan e Artaud se cruzaram: o 

primeiro, temos Lacan enquanto psiquiatra e Artaud enquanto paciente; e o segundo, Lacan 

enquanto psicanalista e Artaud enquanto mártir dos movimentos de maio de 1968 na França. 

Jacques Lacan foi médico responsável em uma das internações do poeta Antonin Artaud – 

Sainte-Anne, 1939 – e na ocasião declarou seu fim ao dizer que “a excelente saúde física de 

Artaud lhe permitirá viver até oitenta anos, mas que seu estado mental lhe interditaria, sem 

dúvida, toda criação” (DUMOULIÉ, 2018, p. 179) e (BLIN apud MÈREDIEU, 2011, p 639). 

A história provou o contrário e esse único encontro face a face entre os dois marcou toda uma 

profusão de críticas ao então futuro psicanalista – não apenas dos estudiosos do poeta, mas 

também pelo próprio Artaud. 

Há de se alertar sobre o estranhamento de não encontrarmos na vasta obra de Lacan 

nenhuma citação significativa sobre Artaud. Temos que nos questionar se, indiretamente, Ar-

taud não poderia ter contribuído com os últimos trabalhos do psicanalista francês. O que é sa-

bido são as discussões que Lacan estabelecera com Derrida, e das formulações de Deleuze e 

Guattari, que fizeram com que o psicanalista reformulasse alguns pontos principais de sua teoria 
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– conforme foi largamente documentado sob a pena de Roudinesco (1989), Major (2002) e 

Alain-Miller (LACAN, 1971-1972/2012, p. 240). Podemos nos perguntar por que Lacan, a des-

peito de seus interlocutores, ignorou a presença de Artaud e sua vasta obra? 

A única citação a respeito de Artaud nos escritos de Lacan está numa pequena frase de 

advertência, no texto “A psicanálise. Razão de um fracasso”, proveniente de uma fala na Uni-

versidade de Roma em 1967: “Nenhuma pessoa sensata, por iniciativa própria, destacará em 

nosso círculo a paixão de Antonin Artaud. Se um de meus alunos se inflamasse neste sentido, 

eu tentaria acalmá-lo. Digamos até que não me esqueço de já ter chegado a isso” (LACAN, 

2001, p. 349). 

Uma frase obscura e mais nenhuma referência em toda sua obra. O psicanalista mexi-

cano Néstor Braunstein (2011) nos indica uma possibilidade desta recusa de Lacan em se de-

bruçar no paradigma de seus críticos: “Frase dúbia que faz brotar uma dúvida: acalmou ou 

tentou acalmar o próprio Artaud (quando o viu em Sainte-Anne em 1939), ou estava se referindo 

a alguém muito excitado no círculo de seus alunos?” (BRAUNSTEIN, 2011, p. 309). 

Não temos como intuir as motivações de Lacan, mas Braunstein nos dá uma pista que 

pode nos ser útil como guia do presente trabalho, se estamos nos propondo a trabalhar com o 

conceito de não todo lacaniano: 

O confronto é, por si só, instrutivo: Lacan desdenha do opiômano psicótico e Artaud 

acusa o psiquiatra e psicanalista de obcecado sexual, antecipando-se às críticas do 

falocentrismo ou falogocentrismo da teoria antes que o próprio Lacan se perguntasse 

sobre o “gozo Outro” e o “gozo do Outro” trinta anos mais tarde (BRAUNSTEIN, 

2011, p. 309). 

Sob esta lida, lançamos a seguinte questão: é possível uma articulação entre Lacan e 

Artaud? Ou, de que forma podemos fazer uma leitura da psicanálise com contribuições do poeta 

francês? É possível que haja semelhanças significativas entre as elaborações dos dois autores? 

Já vimos de antemão algumas semelhanças: o berço surrealista de ambos e um processo contí-

nuo de ruptura no ímpeto por destituir as instituições de seu poder. Na tentativa de responder a 

esses questionamentos, nos propusemos a realizar a presente dissertação percorrendo as obras 

de Artaud de modo a trazer elementos para que se estabeleça um diálogo entre as ideias do 

poeta e as elucubrações lacanianas sobre o não-Todo. Para tanto, se faz necessário a sistemati-

zação das obras do poeta, ainda que isto implique naquilo que era mais avesso à sua poesia. 
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Um breve prospecto 

É a partir da afirmação de Artaud que se utilizaria da arte para promover “uma espécie 

de ruptura aplicada” (ARTAUD, 2004a, p. 110) com a realidade, despersonalizando-a, que te-

remos o fio condutor do primeiro momento deste trabalho. Da leitura das obras de Artaud, 

pudemos constatar três rupturas fundamentais feitas pelo poeta: a primeira delas, foi para pro-

duzir sua ferramenta disruptiva com e pela arte. Nesta forma de ruptura, podemos ver a siste-

matização do teatro de Artaud contida na obra “O Teatro e seu Duplo” (ARTAUD, 2006) como 

uma forma de romper com a linguagem, produzindo novas maneiras de manifestações artísticas. 

Nos apoiaremos também em obras secundárias que nos trarão outras contribuições: “O Umbigo 

dos Limbos”, “O Pesa-nervos” e “Heliogábalo” (ARTAUD, 2004a).  

A segunda ruptura estaria vinculada ao discurso psiquiátrico em si, que acompanhou o 

poeta desde sua infância até os últimos dias de sua vida. É nesta ruptura que veremos um cons-

tante movimento em direção à liberdade, longe das amarras institucionais que forjaram sua 

subjetividade. As obras mais importantes que tratam desse tema são os “Cadernos de Rodez” 

(ARTAUD, 1980); (1981) e (1986), que são o registro do período de internação de aproxima-

damente dez anos; o tratado de liberdade contido no “Van Gogh: o suicidado da sociedade” 

(2004b), além do vasto documental contido em sua biografia: “Eis, Antonin Artaud” 

(MÈREDIEU, 2011).  

Por último, trataremos da ruptura de Artaud com a noção de corpo, partindo de suas 

obras inaugurais onde a questão do corpo já era apreendida pelo poeta, como nos textos “A Arte 

e a Morte” e “Novas Revelações do Ser” (ARTAUD, 2004a), até suas últimas elaborações, 

como “Artaud, o Momo” e “Para pôr um fim no julgamento de deus” (ARTAUD, 2004a), onde 

há a criação de seu principal termo, o “corpo sem órgãos”, um corpo que, após as rupturas das 

instituições e dos signos de nomeação que recebera, possibilitou a manifestação de sua arte de 

forma singular. 

Nas leituras da obra de Lacan, escolhemos os conceitos de Todo e o não-Todo, para 

serem apresentados e discutidos nesta dissertação. Estes conceitos estão presentes nas obras do 

psicanalista do fim da década de 1960 e início da década de 1970 – Seminários: do livro 18 ao 

23 e em seu “Outros Escritos” (2001). Nos serviremos também de textos auxiliares que nos 

ajude a desenvolver o conceito, como os do autor Slavoj Zizek (2010, 2013, 2016 e 2017) e 

Alain Badiou (1996, 2003, 2012 e 2013). Além de auxiliarem na compreensão da teoria 
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lacaniana, nos darão também uma visão ampliada dos conceitos, para além da clínica e pen-

sando nos desdobramentos do campo social das formulações lacanianas. 

Nos meandros do trabalho também iremos trazer as elaborações dos autores que já tra-

balharam com as obras de Artaud, como Deleuze (1974) e (2002); Deleuze e Guatarri (2011) e 

(1996), Derrida (1995), Grossman (2004) e (2016), Merleau-Ponty (2003) e Foucault (2007), 

não com o intuito de aprofundá-los, mas compreendendo que, praticamente no mesmo período 

histórico, todos estes autores se utilizaram do legado do poeta para nos trazer uma possibilidade 

de reunir arte, loucura, instituições, corpo, linguagem e liberdade em uma mesma linha de pen-

samento. 

Estruturamos o presente trabalho da seguinte maneira: será composto por dois atos es-

pecíficos; o primeiro, contará com a sistematização da vida e obra de Antonin Artaud e foi 

intitulado “A paixão de Antonin Artaud: ou Artaud e as três rupturas”, parafraseando a assertiva 

proferida por Lacan (2001, p. 349); o segundo ato, contará com os conceitos psicanalíticos de-

senvolvidos por Jacques Lacan de 1967 a 1976, em especial os que compõem e dão sustentação 

às noções de Todo e não-Todo, para então localizarmos as suas possíveis reverberações nas 

leituras que fizemos das obras de Artaud.  

Nos meandros do trabalho, contaremos com intervenções denominadas como prelúdio, 

interlúdio, e poslúdio, nas quais tomamos a liberdade de atravessar historicamente a questão 

poética e seu alcance subversivo, como um tema marginal, porém, indissociável da poesia en-

quanto arte subversiva. 
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OBJETIVOS E METODOLOGIA 

OBJETIVO GERAL 

• Apresentar as obras de Antonin Artaud e suas possíveis intersecções com a psicanálise de 

Jacques Lacan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Apresentar as obras de Antonin Artaud contextualizando as três rupturas: na arte, no dis-

curso psiquiátrico e na noção de corpo. 

• Elencar o conceito de Todo e não-Todo em Jacques Lacan e suas possíveis reverberações 

na obra de Antonin Artaud. 

METODOLOGIA 

Num primeiro momento, nos utilizamos da pesquisa exploratória feita sobre a revisão 

bibliográfica das obras de Antonin Artaud. Esta metodologia se fez importante para reunirmos 

o material bruto no qual fizemos as articulações com a psicanálise. Para tanto, foi realizada a 

leitura integral das obras de Antonin Artaud, a partir das obras traduzidas para o português 

publicadas no Brasil e em Portugal (ARTAUD, 1983; 1991; 2000; 2004; 2006 e 2014); do 

exemplar oficial em francês de suas obras da editora Gallimard (ARTAUD, 2004a) e da edição 

espanhola de suas cartas no período manicomial (ARTAUD, 1980; 1981 e 1986). 

 Em seguida, realizamos a revisão bibliográfica na obra de Jacques Lacan, priorizando 

os conceitos de “Todo” e “não-todo”, desenvolvidos entre os seminários 18, 19, 20 e 23 (LA-

CAN, 2009, 2012, 2008 e 2007) e a obra “Outros Escritos” (LACAN, 2001). 

Para o desenvolvimento da articulação entre os pensamentos de Lacan e Artaud, nos 

fiamos na proposta de Luís Cláudio Figueiredo (2006) quanto a uma possível metodologia de 

pesquisa em psicanálise. O autor nos sugere que, o método da psicanálise: “consiste em efetuar 

certos recortes que não são arbitrários, pois vão sendo solicitados pela própria análise em an-

damento e se transformam à medida que a análise transcorre” (FIGUEIREDO e MINERBO, 

2006, p. 274). 

 Quanto à forma de apresentação da pesquisa, nos utilizaremos da estrutura do ensaio, o 

que nos favoreceu no que diz respeito à apresentação da obra de Artaud e posterior apresentação 



20 

 

e aproximação com Lacan. Por se tratar de uma obra vascularizada e de extrema fluidez, o 

ensaio manteve uma certa liberdade que o modelo de ensaio confere, além de implicar a psica-

nálise e o autor da presente obra na amarração do texto. Segundo Tania Rivera (2018), a estru-

tura ensaística está “ligada à psicanalise, tanto histórica quanto teoricamente” (p. 13), sendo a 

estrutura mais usada por Freud em suas obras. Além disso, o ensaio “é a escrita onde o autor 

sai de si para se prestar a uma outra presença”, se prestando a um endereçamento ao leitor, “um 

convite ao pensamento” (p. 17). 
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ATO 1 – A PAIXÃO DE ANTONIN ARTAUD: OU ARTAUD E AS TRÊS RUPTURAS 

A escrita de Artaud nos traz algumas complicações quando pensamos na sua forma de 

apresentá-la ou mesmo reproduzi-la. A primeira delas se dá na escolha em seguirmos uma cro-

nologia fiel às obras ou selecionarmos temas específicos e conjuntá-los. O desafio destas duas 

formas2 aparentemente antagônicas está na insubmissão do poeta a uma cronologia: os temas 

retornam em outros contextos, sob novas óticas e se transformam, como num esforço para não 

serem capturados. 

A segunda problemática está em transformarmos sua escrita – poética, em sua essência 

– num conjunto de conceitos e axiomas filosóficos; ou mantermos a poesia ao pé da letra, sem 

nos preocuparmos com uma compreensão ou tradução. Quanto a este ponto, devemos levar em 

conta o que foi denominado por Badiou (2002) sobre o “poeta-pensador” e determinar que Ar-

taud encontra ressonância nesta denominação: “pensador e poeta, em seu apoio recíproco, en-

carnam na palavra a abertura de sua clausura” (p. 17).  

Desta forma, resolvemos este dilema da transmissão de Artaud na conciliação destas 

duas aparentes contradições. Decidimos aceitar o desafio e respeitar, ainda que minimamente, 

todas estas formas de apresentação. O texto que segue respeita a cronologia do autor – no que 

diz respeito à sua obra, e, nesse sentido, seguiremos suas publicações em ordem cronológica, 

mas também nos permitiremos alguns desvios, avisados previamente ao leitor. Da mesma ma-

neira, adentraremos em conceitos de Artaud para esmiuçá-los e apresentá-los, preservando sua 

característica poética e aberta. 

Primeiramente, cabe expormos – ainda que isso venha a se desenvolver no decorrer do 

trabalho – do que se trata a ruptura ou ruptura aplicada. A partir do fenômeno que a ruptura 

representa, temos como elementar para sua conceituação a noção de descontinuidade de um 

fluxo ou de um corpo, como no caso de uma fratura ou de um rompimento arterial, que desvia 

o fluxo sanguíneo. Entretanto, a polissemia da palavra ruptura indica campos diversos para sua 

aplicação. Se pensarmos no conceito de ruptura epistemológica de Gaston Bachelard (2008), 

pensamos na transição de um paradigma epistemológico a outro que inclui o primeiro, mas não 

                                                 
2 Certamente não são as duas únicas formas possíveis de apresentação de Artaud. Estudiosos do poeta se debruça-

ram de formas variadas sobre sua obra e talvez não tivessem se deparado com o dilema deste escritor. Além da 

inspiração patente de Derrida, vemos em autores brasileiros como o poeta Cláudio Willer (ARTAUD, 1983), Jacob 

Guinsburg (ARTAUD, 2014) e na compilação dos pesquisadores da UFRN (GALENO, FRANÇA e CASTRO, 

2018) as intervenções anárquicas de Artaud avançando sobre a composição estética de cada um deles. Nos demos 

a liberdade de deixar-nos afetar, assim como eles foram. 
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o esgota, um esgarçamento do conceito até seu limite. Porquanto, quando o autor pensa na 

formação da linguagem que apresenta a coisa, indica a arbitrariedade da semântica que, repre-

sentativamente, se impõe e a determina enquanto realidade: 

Subitamente, por uma inflexão reveladora, as sílabas associadas formam uma palavra, 

que fala à Razão e que encontra, na realidade, uma coisa a evocar. Este súbito valor 

semântico é de essência totalitária; aparece com a frase acabada, com a raiz. Assim, 

no momento em que a noção se apresenta como uma totalidade, ela faz o papel de 

uma realidade (BACHELARD, 2008, p. 34). 

O filósofo nos apresenta, então, uma epistemologia não-cartesiana, sempre em estado 

de crise, se valendo do conceito de microfísica para designar que o conhecimento “sempre se 

deve inferir e não descobrir as bases do real” (p. 155), num processo criativo que leve em conta 

as fraturas que se manifestam no saber cartesiano e, a partir deles, estabelecer novos parâmetros 

de medida não-cartesianos. 

Dessa forma, a proposta de Bachelard se apresenta de forma combativa à hegemonia do 

conhecimento, onde, partindo da particularidade modifica-se o universal de determinadas as-

serções. Ainda assim, não se trata de uma cisão do conhecimento em si, mas da criação – ou 

invenção – de uma epistemologia que seja capaz de explicar um novo fenômeno sem descartar 

completamente o primeiro conceito, mas demonstrando as fraturas do saber instituído e reti-

rando seu caráter totalitário, ao sugerir que determinado saber não é suficiente para explicar o 

fenômeno em sua totalidade – isso inclui a razão cartesiana. 

Concluindo, sempre que a noção de ruptura se apresentar, devemos ter em mente que 

trata-se de: primeiro, um esgarçamento do conceito até seu limite de ruptura; segundo, a partir 

das fraturas, a observação dos elementos inomináveis por esse saber; e por fim, da elaboração 

de uma alternativa não-hegemônica para este saber. Em Artaud, podemos detectar este movi-

mento do autor em três frentes distintas: a arte, o discurso psiquiátrico e a noção de corpo. Em 

cada uma delas a ruptura se faz presente.  

Na primeira, veremos uma extensão dos autores que o precederam no que concerne ao 

desejo de mudança nos paradigmas e temas, buscando novas possibilidades estéticas e uma 

abrangência política para suas manifestações. Na segunda, as instituições, na psiquiátrica prin-

cipalmente, a ruptura se manifesta na contestação da noção de normalidade e na forma cativa 

com que elas se impõem ao contingente; e, por fim, relacionado às duas primeiras rupturas, a 
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noção de eu e de corpo serão contestadas por sua constituição a partir da leis e formas instituí-

das, demandando uma nova ideia de corpo. 
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1.1 ARTE E RUPTURA 

Se localizarmos temporalmente o contexto de Artaud no campo das artes na década de 

1920, mais especificamente o cenário francês das produções artísticas, rebuscaremos um per-

curso que tem seu início com Baudelaire e o movimento simbolista, decantando no movimento 

surrealista e sua postura revolucionária. A arte poética francesa sofreu diversas modificações 

que se iniciaram com uma mudança paradigmática do objeto da arte e sua estética na transição 

entre os movimentos romântico/naturalista e simbolista do início do século XIX, tendo o poeta 

Charles Baudelaire como o indutor desta mudança. Segundo o historiador e surrealista Marcel 

Raymond (1997), o romantismo: 

Nasceu de um compromisso entre maneiras de pensar e de escrever herdadas do clas-

sicismo e este apelo vindo das profundezas, ao qual Rousseau já respondera. Além 

disso, no mundo burguês e industrial do tempo de Luís Felipe desconfia-se de quem 

não quer servir. Os maiores desejarão ser úteis à humanidade (RAYMOND, 1997, p. 

14).  

Como contraponto a uma forma de arte em conformidade aos desígnios burgueses, Bau-

delaire apresentou uma nova forma de descrever a Paris de sua época, não mais se atendo às 

expectativas da estética romântica. O poeta propunha uma imersão na bohème parisiense, com 

sua poesia sem os elementos comerciais e capitalistas feitos para o consumo e o agrado da 

nobreza3. Walter Benjamin, ao estudar o poeta boêmio, nos traz a marca principal de Baudelaire 

como poeta maldito, trazendo a poesia para um lugar diferente da volúpia insólita que o culto 

às grandes personalidades das artes românticas pretendia: “Para Baudelaire, o poeta com auré-

ola tornou-se antiquado” (BENJAMIN, 2017, p. 76), não apenas nos temas que ele apresentava, 

mas também na forma estética de seus versos. Baudelaire apresentava a ruptura com seus ante-

cessores, inaugurando as premissas simbolistas da poesia4: 

                                                 
3 Como muito bem apresentado no tratado de arte poética do século XVII de Nicolas Boileau-Despreaux (1979), 

que, em concordância com os desígnios platônicos, defende uma poesia racional e que louva e presta referências 

a Deus e ao rei: “Os autores, na sua maioria, levados por um ímpeto insensato, vão procurar sempre o pensamento 

longe do bom senso. Acreditar-se-iam rebaixados, nos seus versos estranhos, se pensassem que outro poeta pode 

pensar como eles. Evitemos tais excessos: deixemos à Itália a deslumbrante loucura de todos esses falsos brilhan-

tes. Tudo deve tender ao bom senso (...) a razão, para andar, tem muitas vezes uma via” (p. 16). 
4 O que vemos com Baudelaire é aquilo que Nietzsche nos apresenta sobre a poesia dionisíaca, que localizava “o 

homem colhido sob o véu de Maia” (NIETZSCHE, 1999, p. 30), imerso nos temas mais passionais do homem, o 

que se mostra em consonância com a perspectiva platônica quando da expulsão do poeta da pólis. A transição do 

período clássico/romântico para uma linguagem simbólica e cifrada é um marco na literatura francesa, pois, antes 

de tudo, demonstra uma ruptura estrutural não apenas da arte escrita, mas uma insatisfação com os paradigmas da 

época. 
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Pois existem possibilidades, para a alma, de se comunicar com este além oculto; entre 

o microcosmo e o macrocosmo, ambos espirituais em sua essência, existe um inter-

mediário, uma linguagem comum, que lhes permite revelarem-se um ao outro e reco-

nhecerem-se: a linguagem dos símbolos, das metáforas, das analogias (RAYMOND, 

1997, p. 22). 

No manifesto simbolista, podemos localizar a ruptura entre os modelos éticos, estéticos 

e políticos, separando radicalmente os dois movimentos literários. Os ataques vão de encontro 

ao naturalismo, movimento literário devoto às ideias de Darwin e idealizador da noção de um 

homem natural: “Enquanto o naturalismo tenta em vão, quebrar as asas ao sabor da fantasia e 

encerrar a imaginação a sete chaves, a fantasia afunda na terra dos sonhos de um voo louco e a 

imaginação vagueia nos caminhos mais estranhos” (BOURDE, 1889, p. 1). 

No simbolismo5, encontramos em Mallarmé uma nova estética que aponta para um novo 

sentido das palavras e seu uso. Não mais de caráter descritivo e destinado para a leitura de um 

certo público específico, o poeta seria um desbravador da palavra, compreendendo que: “No 

invólucro sonoro da palavra, há, portanto, uma essência real; ‘aproximando-se do organismo 

depositário da vida, a palavra, diz Mallarmé, apresenta em suas vogais e seus ditongos, algo 

como carne’” (RAYMOND, 1997, p. 27). 

A dissecação da palavra e a contestação dos lugares sociais serão temas caros para Ar-

taud futuramente, que já tinha o campo germinado para sua emergência através destes poetas 

que o antecederam. Tais autores mostram uma mudança paradigmática do campo da poesia 

entre os séculos XIX e XX, iniciando na postura frente à estrutura social – Baudelaire como 

amante das camadas mais excluídas da sociedade – e adentrando às estruturas de linguagem 

estabelecidas – como o lance de dados de Mallarmé6. 

 A importância desta localização histórica está em apontar que Artaud, como o sucessor 

de um movimento em que a ruptura com formas preestabelecidas, não apenas da arte, mas de 

toda estrutura da sociedade, eram tentadas constantemente. O poeta estaria imbuído a levar 

adiante este posicionamento revolucionário que fora aberto por seus antecessores e encontra no 

surrealismo a possibilidade de trazer isso à realidade. 

                                                 
5 Principalmente a partir do Manifesto Simbolista, publicado inicialmente em 1886 (BOURDE, 1889), que elege 

Baudelaire, Mallarmé e Verlaine como seus principais expoentes. 
6 Obra essencial do simbolismo, já com experimentações estéticas como a poesia concreta e da semiologia plural 

das diversas palavras. Artaud daria um passo à frente na exploração das palavras, como veremos no decorrer deste 

trabalho.  
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Artaud e o surrealismo 

Em um de seus primeiros escritos, Artaud é categórico ao afirmar que toda obra, ou 

melhor dizendo, “toda escrita é uma sujeira (...) das piores porcarias” (ARTAUD, 2004a, p. 

165), se referindo às obras românticas e realistas e aos críticos de arte de sua época, que, ao seu 

ver, “não seriam mais que um belo pesa-nervos” (ARTAUD, 2004a, p. 165). O pesa-nervos 

pode ser entendido como um obstáculo à liberdade e à produção criativa, “uma espécie de es-

tação incompreensível e bem no meio de tudo que é espírito” (ARTAUD, 2014, p. 210). Este 

pesa-nervos, é a força repressora da racionalidade imposta pela cultura europeia e de sua ação 

sobre a poesia. 

Neste momento, o poeta estaria imerso nos trabalhos surrealistas, que iniciavam suas 

atividades artísticas e políticas e construíam seus objetivos enquanto movimento. Fundado em 

1924, o Movimento Surrealista visava uma subversão total do conceito de arte, apoiando-se nas 

ideias psicanalíticas de Sigmund Freud (1900/2019) – com maior foco no método da associação 

livre, na leitura da Interpretação dos Sonhos – e nas ideias hegelianas e marxistas, em especial 

as relações de poder e alienação7. Os princípios básicos do surrealismo eram simples: 

Não possuem doutrina, mas alguns valores que brandem como bandeiras: a onipotên-

cia do inconsciente e de suas manifestações: o sonho, a escrita automática e, portanto, 

a destruição da lógica e de tudo que nela se apoia. Destruição também da religião, da 

moral, da família, camisas-de-força que impedem que o homem viva segundo seu 

desejo (NADEAU, 2008, p. 63). 

Inaugurado por André Breton a partir dos espólios do movimento dadaísta, o movimento 

surrealista tem em seus primeiros anos a presença de Artaud como um de seus principais cola-

boradores, trazendo suas obras escritas e peças teatrais como sua principal forma de contribui-

ção ao movimento. Dentre os trabalhos publicados sob a égide surrealista estão: O Umbigo dos 

Limbos e O Pesa-Nervos, duas obras germinais que nortearão todas as suas posteriores produ-

ções. O poeta encontrava no surrealismo a possibilidade do exercício de sua criatividade, na 

espontaneidade de uma escrita sem o jugo da censura que se manifestava através da lógica e o 

racionalismo. No primeiro manifesto surrealista, encontramos os alicerces do movimento: 

                                                 
7 Vale ressaltar que o Movimento também se engajou nas principais causas sociais franceses da década de 1920, 

como por exemplo a guerra do Marrocos, a causa sufragista que se estendia desde o fim do século XIX (NADEAU, 

2008). 
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Os objetivos lógicos, pelo contrário, nos escapam, e é inútil insistir que à própria ex-

periência foram impostos limites. Ela dá voltas em uma jaula, da qual fica cada vez 

mais difícil de sair. Ela se apoia também no utilitarismo imediato e fica protegida pelo 

senso comum. Com o pretexto de civilização, com o pretexto de progresso, elimina-

se do espírito tudo o que se possa ser eliminado, com ou sem razão, de supersticioso, 

de quimérico, e fica proscrito todo método de investigação que não esteja em confor-

midade com ela (BRETON, 2001, p. 26). 

Artaud se encontra em quase todos estes aspectos do surrealismo. A estrutura social 

baseada na racionalidade é limitante e a civilização, através das instituições, o rejeitara. Era 

preciso um novo método, não apenas para se encontrar com os registros mais obscuros de sua 

alma, mas para que Artaud pudesse criar uma linguagem que possibilitasse sua expressão. Em 

seu primeiro texto publicado, Artaud vai direto ao cerne de sua questão: 

Neste livro eu coloquei em suspensão a vida, quero que ele seja incisivo para as coisas 

exteriores, e sufocante em todos os seus sobressaltos fragmentados, todas as intermi-

tências de meu ser emergente. Todas as páginas se arrastam como os icebergs no es-

pírito. Que me desculpem minha liberdade absoluta. Eu me recuso a ser indiferente, 

em nenhum momento, a mim mesmo (ARTAUD, 2004a, p. 105). 

Estes icebergs (ou pesa-nervos) seriam levados, apesar de sua força contrária, junto com a força 

da liberdade criativa do poeta. Artaud segue livre na elaboração de sua obra que combina liber-

dade e opressão em seus versos. A noção de corpo e da força repressiva que age sobre ele são 

temas constantes: 

Então todos os meus cabelos estarão grudados na cal da vala comum, todas as minhas 

veias mentais; então enxergarão meu bestiário, e minha mística será transformado em 

bandeira. Então verão as juntas das pedras fumegarem, arborescentes ramalhetes de 

olhos mentais se cristalizarão em glossários; então verão tombarem aerólitos de pedra 

(ARTAUD, 1983, p. 22). 

A ruptura aplicada seria então a ferramenta do trabalho de Artaud, tanto na escrita como 

no teatro, pois era necessário romper com os signos opressores do racionalismo europeu, das 

nomeações impostas pelos saberes hegemônicos de sua época. O poeta, neste primeiro mo-

mento, quer experimentar um surrealismo que os integrantes do grupo ainda não haviam expe-

rimentado. Para Artaud, a revolução surrealista “visa à ruptura e à desqualificação da lógica e 

prosseguirá até à extirpação de suas trincheiras mais primitivas” (ARTAUD, 2004a, p. 141), 
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entendendo que a ruptura é o ato de buscar “a lógica do ilógico” onde sua “irracional lucidez 

não teme o caos” (ARTAUD, 2004a, p. 148). 

Ruptura com o surrealismo: “A grande noite” 

Artaud verá o fim de sua filiação com os surrealistas com sua expulsão em 1927, publi-

cando o escrito “Em plena noite, ou o Blefe Surrealista” (ARTAUD, 2000) – uma resposta ao 

panfleto intitulado “No Grande Dia!”, no qual os surrealistas instituem o vínculo do movimento 

ao Partido Comunista Francês, tornando pública a expulsão de Artaud por este se declarar con-

tra à adesão do grupo. No escrito de Artaud, estão expostos os pontos desta ruptura, acusando 

o movimento surrealista de trair a si mesmo ao optar pelo destino comunista em sua revolução, 

em detrimento da potência latente que o movimento carregava.  

Desta forma, a atitude surrealista não passa de um ato de representação, de uma adesão 

ideológica que se assemelhava a um simulacro – ou, visto de outra forma, sua captura pelo 

discurso comunista, tão limitante quanto àquele contra o qual lutavam. O surrealismo, para ele, 

era mais que isto: era um atravessamento da superficialidade da representação: 

O surrealismo nunca foi para mim senão uma outra espécie de magia. A imaginação, 

o sonho, toda essa intensa libertação do inconsciente que tem por fim aflorar à super-

fície da alma o que ela costuma conservar escondido, devem necessariamente intro-

duzir profundas transformações na escala das aparências, nos valores de significação 

e no simbolismo da coisa criada (ARTAUD, 2000, p. 15). 

Para Artaud (2004a, p. 234), “existem muitas maneiras de entender a revolução e, entre 

essas maneiras, o comunismo parece o pior, o mais limitado”, pois, para além das questões dos 

meios de produção e do conflito de classes, havia, antes de tudo, o automatismo mental, o ma-

quinismo de nós mesmos, e que a revolução mais urgente a ser feita era “uma espécie de re-

gressão no tempo (...) uma metamorfose das essências” (ARTAUD, 2004a, p. 234). 

Este primeiro ato de ruptura de Artaud, ainda que à contragosto, iria abrir o campo para 

sua autonomia artística com sua proposta de uma nova forma de apresentar sua arte através do 

teatro. No texto “Manifesto para um teatro abortado”, o poeta inicia sua produção teatral, de-

nominando qual o objetivo de sua empreitada: 

Se fazemos um teatro não é para encenar, mas para alcançar tudo o que está obscuro 

na mente, enterrado, imaculado, se manifestando em uma espécie de projeção mate-

rial, real. (...) não é um gesto teatral que carregará toda a fatalidade da vida e os 
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misteriosos encontros dos sonhos. Tudo o que na vida tem um significado augural, 

divinatório, corresponde a um pressentimento, vem um erro frutífero da mente, e será 

encontrado em algum momento no nosso palco (ARTAUD, 2004a, p. 232-233). 

O teatro seria então essa maneira de levar adiante a revolução surrealista como a conce-

bia: em primeiro lugar, o teatro lhe proporcionava uma possibilidade de expressão que ia além 

da palavra escrita, com suas limitações; em segundo lugar, era preciso romper com a noção de 

corpo, ponto concreto da linguagem para Artaud. Para que fosse possível criar uma forma de 

arte capaz de escapar da captura de uma ideologia, Artaud elabora dois conceitos essenciais 

para a desconstrução e a ruptura da arte que até então havia experimentado: as noções de duplo 

e crueldade. 

1.1.1 SOBRE O DUPLO 

O livro “O Teatro e seu Duplo”8 (ARTAUD, 2006) é uma fonte rica de possibilidades 

de produção artística que promovam a ruptura com as formas de arte vigentes e propiciem uma 

maneira de transmitir ao público os mais profundos afetos da natureza humana, sendo um marco 

na elaboração de um teatro que pudesse sair dos parâmetros meramente representativos. Dentre 

as diversas temáticas trabalhadas no decorrer da obra, podemos extrair dois conceitos possíveis 

trabalhados e desenvolvidos por Artaud: os conceitos de “Duplo” e de “Crueldade”. 

No primeiro conceito, Artaud nos apresenta sua noção de duplo diferenciando-a do du-

plo da alquimia, que se substancia como um mero correlato da realidade. Entre o duplo alquí-

mico, tratado como representação da matéria, e o duplo de Artaud está a diferença identitária 

entre a representação e a coisa. Para o poeta, o teatro deve ser considerado duplo: 

Não dessa realidade cotidiana e direta da qual ele aos poucos se reduziu ao ser apenas 

uma cópia inerte, tão inútil quando edulcorada, mas de uma outra realidade perigosa 

e típica, em que os Princípios, como os golfinhos, assim que mostram sua cabeça, 

apressam-se a voltar para a escuridão das águas (ARTAUD, 2006, p. 49). 

O duplo, como o constante conflito entre “a matéria e o adensamento da ideia” 

(ARTAUD, 2006, p. 52), seria capaz de apresentar este inominável que se mostra em um ins-

tante, para retornar ao seu estado latente de indeterminação logo em seguida. Entretanto, este 

duplo que Artaud propõe é um intermediário entre a linguagem e o inominável, algo que não 

                                                 
8 Apesar de ter sido escrito em liberdade, Artaud só o publicaria em 1938, enquanto estava internado. A versão 

final da obra só viria a ser publicada postumamente, em 1948. 
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seja totalmente da ordem da representação, ainda que carregue determinadas características 

dela. 

Em consonância com sua réplica aos surrealistas, Artaud busca uma linguagem antirre-

presentativa, na qual há uma “profusão de gestos rituais cuja chave não temos” (ARTAUD, 

2006, p. 60). Uma linguagem que fora perdida pelos homens do ocidente no engano das repre-

sentações, uma “espécie de linguagem teatral exterior a toda linguagem falada e na qual parece 

residir imensa experiência cênica” (ARTAUD, 2006, p. 60). 

 Para alcançar essa nova linguagem, Artaud promove a ruptura do signo representativo, 

a partir daquilo que denominou como sopro9 - baseado nas técnicas orientais de respiração. O 

sopro, enquanto fundamento de toda palavra no ato da fala, é composto por dois elementos: as 

noções de masculino e feminino, termos fundamentais na constituição do duplo de Artaud. 

O masculino e o feminino como constituição do duplo 

 A busca por um teatro que execrasse a noção de representação faz com que o poeta 

caminhe em direção às identificações fundamentais e elementares do conhecimento humano, 

divididos entre o masculino e o feminino; Artaud aprofunda esta temática no texto “O Teatro 

de Seraphin”, que se inicia com a asserção: “quero experimentar um feminino terrível. O grito 

da revolta pisoteada, da angústia armada em guerra e da reivindicação” (ARTAUD, 2006, p. 

167). O feminino que Artaud experimentaria, é indicado como: “Tonitruante e terrível, como o 

uivo de um fabuloso molosso, atarracado como as colunas cavernosas, compacto como o ar que 

mura as abóbadas gigantescas do subterrâneo” (ARTAUD, 2006, p. 169). 

Já o masculino, é o grito, aquele que “mantém força, mas me sepulta na força” 

(ARTAUD, 2006, p. 170). O grito, primeiro som que sucede o sopro, estaria no limiar da lin-

guagem, assim como o sonho que é o limiar entre o psíquico e o somático: “grito que é um 

sonho. Mas um sonho que devora o sonho” (ARTAUD, 2006, p. 170), sobrepondo ao feminino. 

Artaud nos coloca a relação principal entre estas duas forças provenientes da respiração – jo-

gando com as palavras que indicam a inspiração e expiração - em estados de “contração e 

                                                 
9 Souffle – termo trabalhado por Derrida para ilustrar como a linguagem furta o ser através da crítica e da clínica. 

O sopro de Artaud, segundo o filósofo, é a base de uma nova linguagem, pois “não é completamente um signo, no 

sentido em que o entendemos, mas já não é uma coisa, aquilo que só pensamos em sua oposição ao signo. Não 

tem então nenhuma possibilidade de se tornar, enquanto tal, texto escrito ou palavra articulada (DERRIDA, 1995, 

p. 281). 
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descontração combinados” onde se usa o corpo “como um crivo pelo qual passam a vontade e 

o afrouxamento da vontade”: 

No tempo de pensar em querer, projetamos com força um tempo masculino, seguido 

sem solução de continuidade demasiado sensível por um tempo feminino prolongado. 

No tempo de pensar em não querer, ou mesmo de não pensar, uma respiração feminina 

fatigada nos faz aspirar um mofo do porão, o hálito úmido de uma floresta (...) um 

meio de reconhecimento é o esforço; e os mesmos pontos sobre os quais incide o 

esforço físico são aqueles sobre os quais incide a emanação do pensamento afetivo. 

Os mesmos que servem de trampolim para a emanação de um sentimento (ARTAUD, 

2006, p. 157). 

O grito, seguido do signo que é masculino, que “volta para povoar o lugar do feminino 

como uma sombra” (ARTAUD, 2006, p. 158), mostraria que no feminino “que é abandono, 

apelo, invocação, o que tende para alguma coisa num gesto de súplica (...) há como um jato de 

vazio no lugar onde estava a tensão” (ARTAUD, 2006, p. 158). Por isso o esforço como critério 

de reconhecimento das forças do corpo que se complementam, um procedimento através do 

“cheio e do vazio. Côncavo e convexo. Tenso e relaxado. Yin e Yang. Masculino e feminino” 

(ARTAUD, 2006, p. 158). 

 Essa complementariedade de forças do corpo, se encontram no interior e na superfície 

da representação. No feminino, interior, a angústia é a força que tende a romper com o mascu-

lino da representação, e “para lançar mão desse grito eu me esvazio. Não de ar, mas da própria 

potência do ruído” (ARTAUD, 2006, p. 167), dando lugar a um “terrível grito subterrâneo”: 

Por esse grito, eu preciso cair. É o grito do guerreiro fulminado que num barulho de 

vidros embriagado roça de passagem as muralhas quebradas. Caio. Caio, mas não te-

nho medo. (...) Caio num subterrâneo e não saio, não saio mais. Nunca mais no Mas-

culino (...) isso significa que quando represento, meu grito deixou de girar em torno 

de si mesmo, mas desperta seu duplo de forças nas muralhas do subterrâneo. E esse 

duplo é mais do que um eco, é a lembrança de uma linguagem cujo segredo o teatro 

perdeu (ARTAUD, 2006, p. 171). 

Na noção de duplo é possível encontrar as diferenças de estrutura da linguagem entre a 

que se apresenta no teatro convencional e no proposto por Artaud. Logo de entrada, Artaud diz 

da necessidade da “ruptura entre as coisas e as palavras, as ideias, os signos que são as repre-

sentações dessas coisas” (ARTAUD, 2006, p. 2) e que, o que de fato é teatral é “tudo o que não 

obedece à expressão através do discurso, das palavras” (ARTAUD, 2006, p. 35). Desta forma, 



32 

 

o teatro convencional acusado pelo poeta carece dos elementos principais de uma transmissão 

efetiva dos afetos implicados na arte. O grande empecilho do uso das palavras na sua proposta 

de teatro está na impossibilidade das palavras em expressar a angústia do feminino que Artaud 

quer projetar em cena. 

Para tanto, Artaud propõe a linguagem concreta ou física em seu teatro, que “encontra 

sua tradução e suas origens num impulso psíquico secreto que é a Palavra anterior às palavras” 

(ARTAUD, 2006, p. 63). Trata-se de um estado anterior à linguagem, composto por “música, 

gestos, movimentos” (ARTAUD, 2006, p. 65), que trazem o  aspecto de um teatro que não se 

confunde com a representação das palavras e seu engano de um distorção sofrida no decorrer 

dos tempos: 

Não há dúvida de que esse aspecto de teatro puro, essa física do gesto absoluto que é 

ideia e que abriga as concepções do espírito a passar, para serem percebidas, pelos 

dédalos e meandros fibrosos da matéria, tudo isso nos dá como que uma ideia nova 

do que pertence propriamente o domínio das formas e da matéria manifesta 

(ARTAUD, 2006, p. 66). 

Trazendo novamente as concepções de masculino e feminino para esta noção de lingua-

gem, podemos dizer que Artaud se empenha em mostrar a face feminina e sua importância para 

um campo no qual a linguagem (masculina) não conseguiria alcançar. Seria análogo a dizer que 

a racionalidade é incapaz de nomear a porção que é radicalmente inconsciente, desprovida de 

forma ou representação. A linguagem concreta da arte seria uma forma possível de expressar 

tais elementos, tendo na angústia e na dor os afetos centrais da expressão de seu teatro. Para 

chegar a essa linguagem, seria necessária uma desconstrução de si, uma despersonalização da 

linguagem representativa que determinava quem ele era. 

Duplo e despersonalização 

 A “despersonalização sistemática” (ARTAUD, 2006, p. 61) – noção que se aproxima 

do conceito de ruptura – o objetivo final da elaboração de Artaud sobre o duplo. “O impulso 

psíquico secreto que é a Palavra anterior às palavras” (ARTAUD, 2006, p. 63), ou, a porção 

feminina do duplo, é a matéria orgânica de seu teatro por tornar possível a apresentação de um 

estado anterior à palavra10. Diz-se orgânica pois está atrelada ao corpo, suporte do sopro e da 

                                                 
10 Tal é o termo trabalhado por Derrida como sendo a arquipalavra, sendo “uma palavra que é corpo, de um corpo 

que é teatro, de um teatro que é texto porque não está mais submetido a uma escritura mais antiga do que ele” 

(DERRIDA, 1995, p. 115). 
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respiração. Um corpo ainda a se formar, e, quando formado, evanesce em si mesmo. Como nos 

mostra Évelyne Grossman, o Duplo de Artaud é: 

Um indefinido de matéria e de espírito, de uma vez só “espectro da alma” e espectro 

corporal que o ator modela sobre sua atuação. O duplo é uma massa indistinta e 

amorfa, que se movimenta e se articula, um pré-corpo sem limites que constitui a base 

orgânica do teatro. Desconstruindo essa massa, os signos de uma nova linguagem fí-

sica que Artaud quer produzir através do espaço: gestos, jogos de luz, urros, cores, 

objetos (GROSSMAN, 2004, p. 503). 

A autora aposta na ideia de que Artaud traria em conjunto com sua ideia de duplo, uma 

ideia de “pré-corpo, nem masculino, nem feminino e os dois ao mesmo tempo” (GROSSMAN, 

2016, p. 10-11). Um corpo indistinto, algo que a autora toma emprestado de Artaud ao nomeá-

lo como carne, onde “se enraíza a substância pensante” (GROSSMAN, 2016, p. 10)11. 

Em textos futuros que trabalharemos nos próximos itens, Artaud falará em termos como 

raspagem, mostrar o osso e perder a carne, indicando o processo de redução dos caracteres, 

processo que ele denominou inicialmente como a ruptura aplicada, que agora temos elementos 

para refletir de que forma ele se dá. Simplifiquemos: Artaud quer devolver ao teatro o corpo 

tentando trazer o que há de mais subterrâneo dos afetos para o palco, pois, só assim, a linguagem 

do teatro poderia atingir o grau de transmissão mais abissal e profunda possível. Para tanto, a 

destituição dos objetos do mundo, desta realidade apresentada, é a via de atingir este nível de 

transmissão, trazendo a carne em cena, com suas dores e angústias. 

Recapitulando: vimos ao dissecar o duplo os elementos masculino e feminino. O pri-

meiro nos traz a ideia da representação, da forma de linguagem que contorna o elemento femi-

nino, que nos traz a ideia da angústia, o vazio ou a carne. Com isso, daremos um passo adiante 

para a noção de crueldade trazida por Artaud para estabelecer os alicerces de seu teatro. 

1.1.2 SOBRE A CRUELDADE 

Em seu primeiro manifesto teatral intitulado “O Teatro da Crueldade”, Artaud é enfá-

tico: “sem um elemento de crueldade na base de todo espetáculo, o teatro não é possível” 

                                                 
11 Assim como a noção de carne de Maurice Merleau-Ponty, autor que Grossman julga escrever sob uma reverbe-

ração das obras de Artaud e que, julgamos aqui, conversar diretamente com o que foi denominado como “desper-

sonalização sistemática”: “As coisas, aqui, ali, agora, então, não existem mais em si, em seu lugar, em seu tempo, 

só existem no término destes raios de espacialidade e temporalidade, emitidos no segredo da minha carne, e sua 

solidez não é a de um objeto puro que o espírito sobrevoa, mas é experimentada por mim do interior enquanto 

estou entre elas como coisa que sente” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 113). 
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(ARTAUD, 2006, p. 114). O conceito de crueldade de Artaud é desenvolvido a partir da dife-

renciação da crueldade não “no sentido episódico, acessório, por gosto sádico e perverso” 

(ARTAUD, 2006, p. 133), mas sim, colocando-o num sentido mais ampliado e mais relacio-

nado com os signos que representam a realidade já consolidada, e com a força que estabelece a 

coesão destes signos. Para Artaud, a “crueldade” e “vida” poderiam se substituir: 

Portanto, eu disse “crueldade” como poderia ter dito “vida” ou como teria dito “ne-

cessidade”, porque quero indicar sobretudo que para mim o teatro é ato e emanação 

perpétua, que nele nada existe de imóvel, que o identifico como um ato verdadeiro, 

portanto vivo, portanto mágico (ARTAUD, 2006, p. 134). 

A crueldade estaria implícita em todo impulso para a vida, pois, para Artaud, “no im-

pulso irracional para a vida há uma espécie de maldade inicial: o desejo de Eros é uma cruel-

dade, pois passa por cima das contingências” (ARTAUD, 2006, p. 120). É somente na consci-

ência dessa crueldade que o “homem total e não o homem social, submetido às leis e deformado 

pelas religiões e pelos preceitos” (ARTAUD, 2006, p. 144) poderá emergir. 

 O poeta propõe com a crueldade um retorno à tragédia teatral para nos mostrar a que 

ponto estamos inseridos no desamparo essencial do ser humano. É no constante impulso a ali-

enação que estabelece a coesão e os destinos individuais de cada sujeito: “Não somos livres. E 

o céu ainda pode desabar sobre nossas cabeças” (ARTAUD, 2006, p. 89). A crueldade abran-

geria não apenas os destinos singulares, mas estabelece a coesão das diversas formas e mani-

festações sociais: “As grandes transformações sociais, os conflitos do povo com povo e de raça 

com raça, as forças naturais, a intervenção do acaso, o magnetismo da fatalidade manifestar-se-

ão nesse teatro” (ARTAUD, 2006, p. 144). 

São colocados alguns questionamentos quando pensamos nas contingências ignoradas 

por Eros. Em primeiro lugar, vemos um movimento dissociativo da coesão da sociedade, colo-

cada através desta força unificadora promovida pelo Eros. Estaria então Artaud propondo uma 

ruptura conforme compreendida pela anarquia, onde as leis e os códigos seriam sistematica-

mente destruídos? E, se assim for, não estaria ele mesmo se contradizendo por colocar a cruel-

dade de forma diametralmente oposta ao seu sentido perverso do termo? Se faz necessário tra-

zermos mais elementos sobre a crueldade para tentarmos responder a esses questionamentos. 



35 

 

Crueldade e sociedade: Heliogábalo e o duplo 

A crueldade de Artaud é também um elemento do dispositivo artístico que visaria à 

ruptura dos signos como nos são oferecidos pela ordem simbólica da sociedade. Se a crueldade 

estabelece as ligações entre os signos da sociedade, será através dela que o poeta fará emergir 

em seu teatro o contingente sufocado. Para tanto, se faz necessário uma destruição anárquica, 

que confrontará a ideia de homem e do ser social:  

Nem o Humor nem a Poesia nem a Imaginação significam qualquer coisa se, por uma 

destruição anárquica, produtora de uma prodigiosa profusão de formas que serão todo 

o espetáculo, não conseguem questionar organicamente o homem, suas ideias sobre a 

realidade e seu lugar poético na realidade (ARTAUD, 2006, p. 105). 

Para explicarmos o termo destruição anárquica, devemos remontar a outro texto intitu-

lado “Heliogábalo ou o Anarquista Coroado” (ARTAUD, 1991). Publicado pouco antes da ela-

boração de seu Teatro, em 1933, conta a história do imperador romano homônimo, governante 

do império entre os anos de 218 e 222, que, com sua postura anárquica, pregava a subversão 

das leis de Roma: “O anarquista diz: nem Deus, nem mestre, apenas eu. Heliogábalo, uma vez 

em seu trono, não aceita lei alguma; ele é seu mestre.” (ARTAUD, 2004a, p. 460). Esta postura 

tirana de Heliogábalo também guardava em si uma natureza libertina, que fazia o imperador 

sair de seu lugar de poder e frequentar todas as camadas sociais da sociedade, apontando a 

inconsistência de estar no lugar de liderança do império: 

Ele prossegue sistematicamente, como já disse, a perversão e a destruição de todo 

valor e toda ordem, mas isso que é admirável e prova a decadência do mundo latino 

(...). Mas se Heliogábalo anda de mulher em mulher, como de cocheiro em cocheiro, 

anda também de pedra em pedra, de vestido em vestido, de festa em festa, de orna-

mento a ornamento (ARTAUD, 2004a, p. 468). 

A crueldade de Heliogábalo em Artaud aponta para a aplicabilidade, juntamente com o 

conceito de duplo, de dispositivos artísticos num âmbito social e seus lugares de determinação. 

Tal crueldade, porém, dá um passo além dos lugares sociais, apontando para sua intersecção 

indissolúvel entre a formação do eu e estes lugares pré-existentes, sejam através de suas normas 

ou de seu poder de assujeitar as pessoas em determinados lugares e definir os parâmetros de 

sua constituição subjetiva. 

 Artaud nos traz uma explicação da etimologia do nome do imperador para nos demons-

trar que Heliogábalo foge da crueldade de Eros. Sendo sacerdote durante a infância do deus El-
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Gabal, que representava o sol e a fertilidade, Heliogábalo traz tal deus pagão para Roma subs-

tituindo o culto à Hélio, também representante do sol: 

GABAL, que significa montanha, em dialeto caudel-aramaico. E há, sobretudo, BEL, 

deus supremo, deus redutor, pelo qual tudo é reduzido ao princípio, deus unitário, 

eliminador. O nome Heliogábalo liga o poder de todos esses nomes, nos quais só um, 

o primeiro que nos vem ao espírito, o sol, não intervém (ARTAUD, 2004a, p. 449). 

É sabido que o sol, numa representação arcaica, é o princípio de unidade per si, e é 

justamente isso que revoga Heliogábalo, fazer parte da unidade ou determina-se em um único 

aspecto identitário. Nascido na cultura síria onde “a mãe que é o pai e o feminino que engendra 

o masculino” (ARTAUD, 1991, p. 18), a formação de Heliogábalo subverte a linguagem e a 

filiação, indicando uma relação determinante e distinta entre as duas. Enquanto em Roma, He-

liogábalo é cruelmente inserido nos muros do império, onde os oficiais “fazem-lhe cumprir ritos 

que o seu cérebro não entende” (ARTAUD, 1991, p. 46), isto é, tentam enquadra-lo nos moldes 

daquilo que e se espera de um imperador. 

 Os atos de Heliogábalo assumiriam uma postura anárquica à hegemonia das estruturas 

sociais, mas, ao mesmo tempo, uma fidelidade ao afeto da face feminina do duplo. Heliogábalo 

propunha uma ruptura com as posições sociais ao tentar ocupar as posições mais incomuns para 

a postura de um imperador romano: era o cocheiro, a prostituta, a criada, uma árvore ou uma 

pedra. A anarquia social de Heliogábalo receberá uma resposta reativa do povo romano; a partir 

da trama dos poderosos que pediam a destituição do poder do imperador, que iriam perseguir o 

anarquista e matá-lo de forma cruel. 

Depois, içam-se os corpos e os carrega sob a luz das tochas, pelas ruas da vila, diante 

da população horrorizada, diante das mansões dos patrícios que abrem suas janelas 

para aplaudir. Uma multidão imensa marcha para o cais, sobre o Tibre, nos rastros de 

sangue daquela massa lamentável de carne suja (ARTAUD, 2004a, p. 471). 

Eis uma ilustração de como age a crueldade: trazer novamente a ordem à sociedade 

romana, com o fim do anarquista coroado para o deleite dos patrícios romanos, que se coloca-

ram contra aquele que tinha a liberdade de ser o que bem julgasse, independente do seu posto 

instituído. Compreendemos assim um pouco mais profundamente a noção de crueldade pro-

posta por Artaud em seu teatro. Trata-se, no caso de Heliogábalo e utilizando o uso do termo 

Eros pelo poeta, da não aceitação daquilo que fugiria às estruturas preestabelecidas que com-

põem as identidades no tecido social. O anarquista teria, na crueldade de sua morte, sua 
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reincorporação aos liames sociais romanos de sua época, ainda que fosse como um dejeto, uma 

“massa lamentável de carne suja”, que se resolveria “pela morte ou pela cura” e que “leva os 

homens a se verem como são” (ARTAUD, 2006, p. 28-29), corpos que compõem a sociedade, 

corpos que a sociedade produz pela imposição. 

Linguagem e crueldade: Discorpos 

O exemplo de crueldade no teatro de Artaud a partir de Heliogábalo traz alguns questi-

onamentos sobre como ela exerceria sua força e por que ela teria esse caráter de normatização. 

Como vimos no duplo, haveria na face masculina uma força que sepulta o feminino, que se 

sobrepõe como muralhas aos afetos relacionados à angústia, força que está constantemente 

sendo exercida a partir das instituições e sua influência na constituição subjetiva. Trazendo uma 

definição mais completa da noção de crueldade podemos compreendê-la como: 

Uma força que articula a massa e o signo e que ele nomeia como crueldade. A cruel-

dade é uma linha paradoxal que une harmonia e dissonância: é a “harmonia disso-

nante” dos corpos desarticulados dos atores balineses traçando pelo espaço as explo-

sões sonoras e visuais que podemos chamar de discorpos: entre corpos e discursos, 

dissonâncias e ressonâncias (GROSSMAN, 2004, p. 503). 

Esta força que trabalha para romper o corpo e o discurso e criar um novo corpo, é o 

grande motor de Artaud, onde localizamos aquilo que ele determinou como a ruptura aplicada; 

não apenas para o conceito de teatro, mas para toda a sua incursão no campo das artes e sua 

expressão em vida. Crueldade é a união entre o duplo de Artaud, já reduzido à carne, e um signo 

que o definisse e, mais que isso, o determinasse. O discorpo, corpo que se alia ao discurso 

formando o signo representativo é formado através da força da crueldade. Paradoxalmente, a 

crueldade é ainda capaz de carregar também a ruptura, a energia capaz de reestabelecer laços, 

de criar novos signos, de criação de uma nova linguagem. A elaboração de novas palavras, de 

palavras que possibilitam a expressão de Artaud vai se tornando, gradativamente, essencial para 

a continuidade de sua obra com o passar dos anos. 

 O discurso, conforme trabalhado por Artaud, é mais uma forma de engendramento ope-

rado pela linguagem, que transformaria o homem em mero instrumento. A temática do corpo 

ainda será tratada posteriormente, mas é importante destacarmos aqui o efeito no corpo pelo 

discurso que, tratado como mero instrumento, reduzido à sua condição de mero objeto, ficaria 

alienado ao discurso, seguindo as suas determinações e sendo guiado pelas formas hegemônicas 
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da sociedade. Só haveria corpo a partir das nomeações atribuídas pela linguagem e pelo campo 

social. Isso implica necessariamente em uma espécie de fechamento, como um signo determi-

nado entre o ser e seu nome. 

Importante destacar que a crueldade em Artaud parte de uma necessidade de acessar a 

alteridade, de transmitir ao público do teatro a verdade avassaladora do feminino do corpo em 

detrimento do masculino do discurso. Sua poesia escancara a impossibilidade de uma intersub-

jetividade dentro de uma hegemonia predeterminada e pretendida pela linguagem, trazendo o 

heterogêneo em seus versos e propondo uma aproximação com o desamparo, seja em suas letras 

desconexas, suas imagens de horror, ou as expressões carregadas de angústia. 

Concluindo: passada a incursão de Artaud no surrealismo e sua tentativa de sistematizar 

seu teatro, temos suas bases para podermos avançar, munidos do conceito de duplo e de cruel-

dade. Como vimos, sua passagem pelo surrealismo o fez promover a criação de um dispositivo 

artístico que tinha como mote a ruptura. Podemos apostar também na ideia de que, como vimos 

no início, os “pesa-nervos” – agora sob a alcunha de crueldade – possam ser localizados naquilo 

que era instituído como realidade que o poeta pretendia romper. Se Eros promove a perpetuação 

dos signos e da lógica racional, constrói-se sua arma através da arte e do teatro, buscando rom-

per com os paradigmas estabelecidos. Como veremos a seguir, Artaud sempre teve como alvo 

as grandes forças discursivas que, através das instituições, engendravam-no em signos fechados 

de significação. Devemos nos ater ao périplo de Artaud com a psiquiatria de sua época. Ícone 

máximo da sociedade disciplinar, a psiquiatria exerceu sobre Artaud uma força desmedida, que 

quase interrompe o percurso artístico do poeta. Trata-se da aproximação mais crua com o que 

sugere a noção de crueldade. 
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1.2 INSTITUIÇÕES E RUPTURA 

Apresentaremos aqui como a instituição e o discurso psiquiátrico foram determinantes 

para as elaborações artísticas de Artaud. Incialmente, delimitaremos o alcance do conceito de 

instituição nos valendo da concepção de Foucault sobre o tema. Em seguida, aprofundaremos 

um pouco mais na biografia de Artaud, selecionando os pontos em que a instituição se mostrou 

presente de forma mais evidente. Por fim, veremos de que maneira Artaud se utiliza de sua 

experiência institucional na composição de suas últimas obras e, mais especificamente, na ela-

boração de uma nova concepção de sociedade e de corpo. 

Seguindo a linha que Artaud traçou com sua conceituação sobre a crueldade, podemos 

analisar a questão das instituições e seus efeitos nas obras do poeta, através de sua passagem 

pelas instituições psiquiátricas. Inicialmente, é importante conceituarmos o que é a instituição 

e o que ela abarca em seu conceito, direcionando os escritos de Artaud no que eles nos trazem 

de crítica ou traço da influência que as instituições (sobretudo o discurso psiquiátrico) trouxe-

ram para o poeta.  

Tomemos de empréstimo o que Foucault nos postula sobre o tema, partindo de seus 

estudos sobre a instituição psiquiátrica no período em que Artaud esteve internado (1937-1948), 

destrinchando em sua obra “O Poder Psiquiátrico” (FOUCAULT, 2007) o dito “discurso ver-

dadeiro” que a psiquiatria clássica representava entre os anos de 1850 a 1930. O estudo do 

filósofo mostra que, a partir da estruturação da sociedade se fez necessário a criação de dispo-

sitivos que perpetuassem uma certa lógica coesiva, a criação de uma instituição que perpetuasse 

uma certa forma de poder, que ele denomina como “poder disciplinar”: 

Uma modalidade mediante qual, o poder político e os poderes em geral buscam, em 

última instância, tocar os corpos, aferrar-se a eles, levando em conta seus gestos, os 

hábitos, as palavras; de forma que, em suma, como todos esses poderes, interferem e 

modificam o que Servan chamou de “fibras moles do cérebro”. Em outras palavras, 

creio que o poder disciplinar é uma modalidade determinada, bastante específica da 

nossa sociedade, que poderíamos denominar como o contato sináptico corpo-poder 

(FOUCAULT, 2007, p. 60-61). 

Observa-se em Foucault que o discurso psiquiátrico do período descrito era composto 

por uma série de práticas, estimulado por diversas linhas de força que poderiam determinar e 

modificar os corpos a partir do seu contato, através do contato sujeito-discurso/corpo-poder. As 

“fibras moles do cérebro”, passíveis de modificação, seriam moduladas conforme o discurso, 
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determinando o chamado biopoder. Além de todos os diversos membros da sociedade, os ina-

ceitáveis ou incompatíveis com a estrutura cultural seriam reprimidos e, quando possível, rein-

seridos a partir destas instituições que funcionariam como dispositivos da manutenção da or-

dem, chamadas “instâncias normalizadoras” confluindo em direção ao princípio de isotopia en-

tre os indivíduos, instâncias estas representadas pelo exército, polícia, escola, etc 

(FOUCAULT, 2007, p. 132).  

  Para Foucault (2007), são conhecidos como aparatos de controle as técnicas que se ca-

racterizam através da sua utilidade em estabelecer a ortopedia dos loucos, na série: reclu-

são/contenção/coerção. Podemos citar algumas como: o tratamento moral, a profilaxia mental, 

a internação em instituições asilares e, mais radicalmente, terapias baseadas na intoxicação e 

convulsão (através de medicação ou do eletrochoque). Haviam também os métodos de interro-

gatório, pretendendo construir um “histórico permanente, a fim de, ao abordá-lo, seja possível 

mostrar em todo momento que sabe-se o que ele fez, suas falas anteriores, as faltas que cometeu, 

o castigo recebido” (FOUCAULT, 2007, p. 218).  

Nesta esteira, podemos citar ainda a medicação e o castigo, que lhes eram aplicados 

como um remédio, “fazendo-o saber que lhe fará bem, mas induzindo-o a crer que só o admi-

nistra para fustiga-lo e castiga-lo” (FOUCAULT, 2007, p. 218). E, por fim, o jogo clínico: uma 

espécie de teatro de poder que, através da apresentação clínica do enfermo, coloca a figura do 

médico como “quem cura e quem é dono da palavra do mestre: será médico e mestre ao mesmo 

tempo” (FOUCAULT, 2007, p. 219), transmitindo os resultados de suas intervenções para seus 

alunos e discípulos. 

Estas práticas perpassaram a vida de Artaud desde sua infância, sendo um fator deter-

minante na sua história, influenciando as temáticas de seu trabalho de forma cabal. Porém, en-

contramos nessa relação de Artaud com a psiquiatria também uma ambivalência constante. En-

quanto escrevia sua crítica, recorria aos médicos como referenciais, sempre mantendo laços de 

familiaridade com as instituições e com seus representantes.  

É importante ressaltar que, como base da estrutura psiquiátrica está a instituição familiar 

como forma de micropoder e alicerce dos desígnios institucionais. Segundo Foucault (2007), 

as instituições psiquiátricas tinham “uma relação privilegiada – difícil e também problemática 

– com a família” (FOUCAULT, 2007, p. 113),  pois o estabelecimento do poder se daria com 

a mesma força tanto em uma modalidade de instituição quanto a outra. A partir do momento 
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que o “louco” oferecia perigo à sociedade (à sua estrutura e alicerces), o poder deveria ser 

exercido pela contenção: “Era um perigo para seus íntimos e, devido a esse risco, seu círculo 

familiar estava exposto a seus furores; era mister, portanto, protege-lo. Daí a necessidade de 

dar procedimento de um reclusão rápida contra o dilatado processo da interdição” 

(FOUCAULT, 2007, p. 117). 

Não há, de fato, um marco que determine o nascimento de um discurso que influenciasse 

a constituição do outro, nos dando a impressão de que ambos, família e psiquiatria, são com-

postos de forma sincrônica. 

Começamos a ver formular-se a ideia, antes de tudo, que o louco é como uma criança; 

em segundo lugar, que é preciso pô-lo num meio análogo ao do familiar, mesmo que 

não se trate dela, e terceiro e último, que esses elementos quase familiares têm em si 

mesmos um valor terapêutico (FOUCAULT, 2007, p. 133). 

O objetivo da reclusão, somada aos aparatos de controle, visavam “reconstruir (...) os elementos 

e o regime da família entre estes desventurados” (FOURNET apud FOUCAULT, 2007, p. 135). 

Os tratamentos eram oferecidos tanto aos delinquentes, quanto aos selvagens e os loucos, vi-

sando instituir-lhes um “tratamento ortopédico com a condição de lhes propor um modelo fa-

miliar” (FOUCAULT, 2007, p. 135).  

Artaud estabelece com a psiquiatria uma dialética que remonta tempos infantis de sua 

vida, o que nos reforça a noção de familiaridade que os vínculos com a instituição nos propõem. 

Oscilando da resistência à procura por cuidado destas instituições, como forma de se reestabe-

lecer e se reinserir na sociedade, foi, paulatinamente, ajudando-o a desenvolver uma noção pró-

pria de cultura e sociedade, num complexo movimento de sujeição e libertação. Como nos 

aponta sua Mèredieu: 

Artaud permanecerá toda sua vida sob a tripla dependência da família, da religião e 

do asilo. Essa dominação é complexa e temível. Ela exigirá – por reação – lutas for-

midáveis, denegações, heresias e sentimentos intensos de perseguição dessas mesmas 

instâncias e, certamente, ataques a essas instituições reguladoras (MÈREDIEU, 2011, 

p. 122-123). 

Cabe adentrarmos na biografia do poeta buscando em quais momentos esta relação se 

mostrou de forma mais evidente e quais desdobramentos se deram conforme esta relação se 

desenvolvia. Iniciaremos com o contato de Artaud com o discurso médico, relação que se ini-

ciou em sua infância e se estendeu até o fim de sua vida; em seguida, trataremos da forma com 
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que este discurso se tornou mais violento e invasor, como quando em sua internação e sua 

submissão aos métodos de “cura”; e, por último, como Artaud estabeleceu sua crítica, não so-

mente à instituição psiquiátrica, mas à sociedade como um todo, se utilizando da arte como 

linguagem heterogênea, descontruindo os signos que construíram-no. 

1.2.1 O DISCURSO MÉDICO EM ARTAUD 

Caminharemos por períodos mais remotos que os tratados anteriormente para indicar o 

percurso e a importância do discurso médico na história de Artaud. Desde o início de sua vida, 

foi atravessado pela ciência e medicina de sua época – com o diagnóstico de meningite aos 4 

anos de idade, após uma forte dor de cabeça ao ver sua babá em duplicidade, Artaud teria então 

seu primeiro diagnóstico da medicina: “Ao subir a escada, com sua irmã e Esther, a empregada, 

ele teria exclamado: “Oh, é divertido. – Que? – Eu vejo Esther dupla. Eu vejo duas escadas. 

(...) foi chamado o médico que diagnosticou os sintomas de meningite” (MÈREDIEU, 2011, p. 

56). 

A partir de então, passa a frequentar as casas de saúde e ser objeto de aplicação dos mais 

diferentes tratamentos médicos para conter as sequelas causadas pela suposta meningite, tor-

nando-se dependente destes tratamentos. Chega a ser tutelado pelo seu médico, o dr. Toulouse, 

quando em sua ida definitiva à Paris, como uma extensão de sua família que lhe ofereceria o 

cuidado necessário para viver na capital francesa. Antes de Paris, Artaud é dispensado do exér-

cito por não se adaptar à cultura militar, “por causa dos seus nervos” (MÈREDIEU, 2011, p. 

107), segundo sua mãe e, nas palavras de Artaud: “reformado definitivo como debilitado, im-

becilizado” (ARTAUD apud MÈREDIEU, 2011, p. 108). 

As passagens de Artaud por casas de saúde e tratamentos são incontáveis, realizados 

periodicamente e sempre que algo não ia “bem”. O principal tratamento que o acompanhou por 

toda a vida, foi a administração medicamentosa do extrato de láudano, produto derivado do 

ópio de uso comum no início do século XX, uso que gerava afetos ambivalentes em Artaud, 

sendo a causa e a solução de seu sofrimento em vários momentos. Quando houve a proibição 

do derivado do ópio como medicamento, Artaud se rebela contra os médicos e lança um mani-

festo contra, nas palavras do próprio poeta, a liquidação do ópio. 

Nós, a quem a dor fez viajar por nossas almas em busca de um lugar mais tranquilo 

ao qual pudéssemos nos agarrar, em busca da estabilidade no sofrimento como os 

outros no bem-estar. Não somos loucos, somos médicos maravilhosos, conhecemos a 
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dosagem da alma, da sensibilidade, da medula, do pensamento (ARTAUD, 1983, p. 

26). 

O que nos chama a atenção neste trecho é a alternância que Artaud faz com a figura do 

médico. Quando se coloca como aquele que sabe sobre o que lhe faz bem e critica o lugar do 

médico em detrimento do lugar do poeta, Artaud se põe em uma outra extremidade, não mais 

como objeto de cuidado, mas como agente de sua verdade. Podemos então aprofundar mais nas 

figuras concretas que fizeram parte desta relação. Como citamos anteriormente, Dr. Toulouse 

era o médico que tutelou a vida de Artaud na capital francesa em sua chegada, e sua relação 

com carrega evidentes nuances paternalistas: 

Assim que Artaud chega a Paris, um rodízio parecido se estabelece. Ocorre a trans-

missão do dr. Dardel para o dr. Toulouse, tendo essa transmissão efetuado pelo repre-

sentante do pai de Artaud, preocupado, como ele escreveu a Toulouse, com o futuro 

“desse menino”. (MÈREDIEU, 2011, p. 122). 

Entretanto, não era apenas com os médicos que Artaud estabelece esta relação. Segundo 

Elisabeth Roudinesco (1989), Artaud teve sua passagem pela psicanálise no início da década 

de 1920, primeiro a partir das especulações teóricas dos surrealistas e, em seguida, com sua 

análise pessoal com René Allendy, analista da primeira geração francesa. O interesse recíproco 

entre os psicanalistas e o surrealismo era louvável e explícito. Desde o início das atuações psi-

canalíticas da França, o interesse pelas artes era fundamental: 

Os psicanalistas mantêm com os escritores relações diversas, amiúde marcadas por 

suas concepções psicobiográficas da arte. Alguns deles, como Allendy e Borel, con-

vertem-se progressivamente em “especialistas” no tratamento dos criadores literários. 

Um analisa Anaïs Nin ou Crevel e se interessa por Antonin Artaud; o outro recebe em 

seu divã Leiris e Bataille (ROUDINESCO, 1989, p. 23). 

 E é nesta lida que Artaud estabelecerá relações familiares com os dois: médico e psicanalista. 

O primeiro, com os valores e correções de sua teoria sobre a “higiene mental”; o segundo, 

pregará a liberdade artística, mas na condição de expressão lúdica, mantendo seus norteadores 

atados à psiquiatria e à psicanálise. 



44 

 

Laços transferenciais 

 Artaud se espelhará na figura dos dois médicos, entre a culpa e a liberdade. Toulouse o 

fará entrar em contato com a literatura médica e com uma série de técnicas12, às quais, inicial-

mente se apresentavam como uma melhoria ética e moral do homem (MÈREDIEU, 2011, p. 

191). Allendy se valia do seu gosto pela escrita e pelo cinema, e mantinha Artaud sempre por 

perto, conjuntando ainda sua paixão pelo teatro13.  

 Sua primeira tentativa de ruptura com o discurso médico está relacionada diretamente 

com a proibição do láudano. Artaud, imerso no surrealismo, destila sua revolta, não apenas 

contra a deliberação autoritária, mas a favor de sua liberdade: 

Há um mal contra o qual o ópio é soberano, e esse mal se chama a angústia, seja sua 

forma mental, médica, psicológica, lógica ou farmacêutica, como o senhor quiser. A 

angústia que sofrem os loucos. A angústia que sofrem os suicidas. A angústia que 

sofrem os condenados. A angústia que a medicina desconhece. A angústia que seu 

médico não compreende. A angústia que lesa a vida. A angústia que pinça o cordão 

umbilical da vida (ARTAUD, 2004a, p. 115). 

Não à toa, a entrada de Artaud no movimento surrealista passa diretamente pela questão 

da psiquiatria, quando se posiciona a favor da ética e da liberdade com o manifesto: “Carta aos 

Médicos-chefes dos Manicômios”. 

Todos os atos individuais são anti-sociais. Os loucos são as vítimas individuais por 

excelência da ditadura social; em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, 

exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao al-

cance das leis prender todos os homens que pensam e agem (ARTAUD, 1983, p. 30-

31). 

Ainda que Artaud se posicione de forma crítica contra o saber médico, sua relação é 

ambivalente. Em diversos momentos, decide por conta própria se internar nas casas de saúde 

que tanto lhe trouxeram restrições e sofrimentos (MÈREDIEU, 2011, p. 514). Essa relação am-

bígua, de ordem familiar, traz a Artaud o conhecimento sobre a medicina, sobre medicamentos 

e tratamentos, mas, sobretudo, lhe garantem uma identidade em relação ao saber médico. Até 

mesmo se posicionar de forma crítica contra a medicina lhe proporcionaria uma identidade, lhe 

                                                 
12 Que mais tarde se tornaria a “Biocracia”, ou uma doutrina voltada a melhoria da raça humana, gérmen da ideo-

logia nazista da raça pura (MÈREDIEU, 2011). 
13 Além da tentativa frustrada de analisar Artaud, que se apresentava irritado com as tentativas de interpretação 

que escandiam toda criação possível, a cada encontro entre os dois (MÈREDIEU, 2011, p. 278). 
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garantiria alguma inserção no discurso médico. Do lado da medicina, caberia acolhe-lo como 

um ‘caso clínico’ ou ‘paciente’. 

Como vimos anteriormente, o ingresso de Artaud no surrealismo continha traços de 

identificação e de discordância, mas os pontos de convergência são sobretudo profícuos no que 

tange à luta contra as formas de controle e coerção que as instituições se imbuíam em professar. 

Após o rompimento com o surrealismo, Artaud buscava na cultura ameríndia as bases de uma 

civilização que compreendesse a civilização de uma maneira diferente à europeia, onde ele 

pudesse encontrar as origens do homem – origem no sentido de um homem que não fora enve-

nenado pela cultura europeia e sua lógica preestabelecida. Ali, Artaud percebe que as diferenças 

discursivas, onde a figura da medicina tem um outro intuito que não o de controle, além dos 

lugares sociais dos sujeitos, que eram outros: “a cultura racionalista europeia faliu e vim até as 

terras mexicanas procurar as bases de uma cultura mágica que ainda pode emergir das forças 

do solo indígena” (ARTAUD, 2004a, p. 656)14. 

Porém, a crueldade se mostrou implacável. O masculino da cultura europeia é incapaz 

de aceitar formas de vida não colonizadas, ou selvagens. Incapaz também de aceitar a alteri-

dade, a não ser nos espaços apartados de sua organização social, seja para reincorporá-los, ou 

simplesmente excluí-los, levá-los à vala comum, como em Heliogábalo. Ao retornar de uma 

cultura tão distinta, Artaud é recapturado pela instituição em sua forma mais violenta, que o 

aprisionou por cerca de dez anos, num sufocamento sem precedentes na vida do poeta. Artaud 

é aprisionado em Dublin no ano de 1937, inicialmente numa prisão e logo na sequência foi 

encaminhado para o primeiro asilo na França. Sua tentativa de romper com a lógica europeia 

tivera uma resposta institucional extremamente desproporcional quando comparados aos seus 

intuitos artísticos e filosóficos. 

1.2.2 O PODER DA INSTITUIÇÃO SOBRE ARTAUD 

A relação corpo/instituição ou corpo/discurso, é nossa chave de leitura de Artaud neste 

bloco, levando em conta que a sua inserção neste campo ser determinante desde sua mais tenra 

juventude até o fim de sua vida. A sensação de que seu corpo não o pertencia, que é atacado e 

                                                 
14 Infelizmente, por limitações da dissertação, não poderemos nos aprofundar sobre a viagem de Artaud à civiliza-

ção Taraumara, no México. Para um aprofundamento sobre o tema, conferir Cláudio Willer e o ensaio “Mais sobre 

Antonin Artaud” (GALENO, FRANÇA e CASTRO, 2018) além da própria obra de Artaud intitulada “Mensagens 

Revolucionárias” (ARTAUD, 2004a, p. 684-745), “Os Taraumaras” (Op. Cit. p. 751-775) e “O Rito do Peiote” 

(Op. Cit. p. 1679-1697). 
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deixado ao bel prazer de um Outro, colocando-o como mero objeto de apreciação clínica é 

constante em suas obras: 

O empecilho corporal e a realidade da encarnação são, para Artaud, as questões es-

sencialmente problematizadas. E, efetivamente, é por intermédio do corpo e por sua 

interdição que as instituições agem sobre os indivíduos. Tudo acontece como se o 

indivíduo estivesse destinado a residir em um corpo que pertence, sucessivamente – e 

em um sistema de revezamento perfeitamente organizado – à família, à escola (religi-

osa no caso), ao exército e ao asilo (MÈREDIEU, 2011, p. 123). 

Um acontecimento acirrará ainda mais esta relação corpo/instituição: em 1937, quando 

Artaud é detido e internado, num enclausuramento que levará cerca de uma década e marcará 

para sempre a vida e obra do poeta.  

Eu, abaixo assinado, médico, certifico que o chamado Artaud, de quarenta e um anos, 

está atacado por perturbações mentais caracterizadas por ideias de perseguição, com 

alucinações, afirma que lhe oferecem iguarias envenenadas, que se lançam gases em 

sua cela, que se lhe colocam gatos em seu corpo, enxerga homens negros perto dele, 

crê-se perseguido pela polícia, ameaça os que o cercam. Perigoso para ele mesmo e 

para os outros, o que atesta que demanda urgência na sua admissão no Asilo Departa-

mental de Alienados (ARTAUD, 2004a, p. 847). 

O primeiro tratamento a que foi submetido era a convulsoterapia medicamentosa, que, 

como o nome indica, induzia a convulsão e o coma através da administração de medicamentos 

com base na insulina (cura de Sakel) e no cardiazol (inibidor que provoca retardamento cardí-

aco) (MÈREDIEU, 2011, p. 642). Estas duas formas de tratamento mantiveram Artaud num 

estado catatônico constante, que perdurará por dois anos, entre os asilos de Quatre-Mares e 

Sainte-Anne: 

A insulina era injetada progressivamente no paciente até a dose tóxica – até ele cair 

em um coma profundo, no qual deveria permanecer por um tempo determinado, isso, 

como é obvio – sob estrita vigilância: do coração, da tensão arterial, etc. para inter-

romper o coma seria preciso dar açúcar ao doente, por sonda nasal ou por injeção 

intravenosa. (MÈREDIEU, 2011, p. 642). 

Os métodos da instituição para a reinserção do sujeito na sociedade foram todos utiliza-

dos em Artaud, que viveu os primeiros anos de reclusão impossibilitado de realizar qualquer 

tipo de atividade artística. Além da administração de insulina, também fora receitada a camisa 

de força, a coerção física e o isolamento, o que agravou a saúde do poeta a ponto de colocá-lo 
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em um estado de catatonia severo. Foi justamente em Sainte-Anne que Jacques Lacan estivera 

despendendo seus cuidados a Artaud e onde fora decretado seu fim pelo futuro psicanalista. 

Entretanto, com o advento das mazelas da segunda guerra, sua transferência para outra institui-

ção foi inevitável.  

Filiação e os Ossos de Pai-Mãe 

Sua transferência, em 1939, para a instituição psiquiátrica de Ville-Évrard, agrava ainda 

mais a situação com o início do tratamento com a eletroconvulsoterapia. Desenvolvido durante 

a guerra da Alemanha nazista, o eletrochoque passa a ser uma das principais formas de trata-

mento da loucura por toda a Europa. O nazismo proibira a administração da insulina nos casos 

dos alienados, confiscando o medicamento e indicando o eletrochoque como o mais indicado 

para os enfermos. Não há registros oficiais de que o tratamento tenha sido executado em Artaud 

durante sua passagem por Ville-Évrard, mas, após uma pesquisa minuciosa de historiadores e, 

em especial, da biógrafa do poeta, há indícios consistentes que tal prática de fato existiu. Em 

uma tese de doutorado de um dos médicos residentes da instituição, feito em 1955, sete anos 

depois da morte de Artaud, foram encontrados registros médicos contendo dois pseudônimos 

de Antonin Artaud: François ANTAR (ANTonin ARtaud) e François SALPAN (Anagrama de 

NALPAS, nome de solteira da mãe de Artaud)15 (MÈREDIEU, 2011, p. 707). 

Dos registros oficiais, constam apenas as aplicações de eletrochoque que Artaud sofreu 

na próxima instituição, o asilo de Rodez: 

De 20 a 25 de junho: três eletrochoques; de 13 de agosto a 8 de setembro: doze ele-

trochoques; de 25 de outubro a 22 de novembro de 1943: treze eletrochoques; de 25 

de maio a 16 de junho de 1944: doze eletrochoques; de 25 de agosto a 15 de setembro: 

dez eletrochoques; de 4 de janeiro a 24 de janeiro de 1945: oito eletrochoques 

(MÈREDIEU, 2011, p. 737). 

Os eletrochoques trazem à Artaud um paralelo da invasão institucional e do forçamento 

que teve que sofrer para um retorno à vida civilizada. Artaud aponta que “entre os dois polos, 

positivo e negativo dos ossos Pai-Mãe, o coração explode” (ARTAUD apud MÈREDIEU, 

2011, p. 739), indicando as camadas transferenciais que as instituições repetiam em sua vida, 

do engendramento de sua personalidade forjada pelos pais até a tentativa de repressão que a 

                                                 
15 Os nomes, em forma de anagramas, foram utilizados por Artaud nos primeiros anos de internação, quando 

eclodiu o delírio de perseguição do poeta. Ele se utilizou dos anagramas como uma tentativa de persuadir seus 

algozes.  
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instituição exercia através do eletrochoque, num trançado discursivo onde família e medicina 

apontam para o mesmo intuito: que Artaud retorne à sociedade docilizado e devidamente rea-

daptado. 

 Artaud passa por períodos de coma e catatonia severos, “um envenenamento no asilo de 

Sainte-Anne, que me deixou um mês em coma” (ARTAUD apud MÈREDIEU, 2011, p. 643), 

que lhe impossibilitou qualquer forma de recuperação. Os médicos indicavam que isto fazia 

parte de um delírio de perseguição, enquadrando-o novamente ao diagnóstico psiquiátrico: 

“Síndrome delirante de estrutura paranoide. Ideias ativas de perseguição, de envenenamento, 

de duplicação de personalidade. Reivindicações múltiplas, graforréia. Excitação psíquica inter-

valar. Antecedentes de toxicomania” (ARTAUD, 2004a, p. 847). 

Em sua ficha de admissão entre os asilos de Sainte-Anne e Ville-Évrard, Artaud passa por en-

trevistas que, conforme vimos em Foucault (2007), serviria para aliená-lo ainda mais. Porém, 

numa leitura atenta da entrevista, podemos considerar a clareza com que Artaud reivindicava a 

sua verdadeira “cura”. Tal entrevista é anterior à serie de eletrochoques descrito: 

Sofri inúmeras tentativas de envenenamento medicamentoso reconhecidas pelos dou-

tores Toulouse, Borel, Gilbert Robin, Lacan, Frete, etc. etc. (...) sinto-me em perfeita 

saúde moral e física, um pouco deprimido pelo longo período de internação. Sinto um 

desejo intenso por liberdade, uma grande necessidade de expansão física, ar aberto, 

de vida livre, longe das cidades e das histórias de feiticeiros, mágicos e iniciados. (...) 

minhas intenções são de trabalhar, ocupar minhas mãos mais do que meu espírito com 

coisas cotidianas (ARTAUD apud MÈREDIEU, 2011, p. 647). 

A escrita asilar16 

 A resistência de Artaud aos métodos de reinserção faz com que os médicos tentem re-

conduzir os tratamentos não mais somente com os métodos invasivos descritos anteriormente, 

mas com um dispositivo que possibilitasse a Artaud seu retorno ao campo das artes, fazendo 

sua expressividade voltar à tona. O trabalho feito pelo editor Jean Paulhan e o médico Gaston 

Ferdière para que Artaud retomasse o trabalho de escrita, foi uma maneira com a qual conse-

guiria reestruturar-se novamente. Há de se deixar claro que as medidas tomadas pela adoção da 

escrita e desenvolvimento das atividades artísticas não visavam à reinserção de Artaud à 

                                                 
16 Este período da obra de Artaud é constituído por uma série de cartas e escritos feitos diariamente pelo poeta. A 

influência de figuras médicas como as do Dr. Gaston Ferdière, Dr. Leon Fouks e Jean Paulhan, que se encarregara 

de publicar suas obras, foram determinantes para que sua escrita fosse reestabelecida. Artaud tinha na figura destes 

médicos os interlocutores com os quais podia questionar sua loucura e sua condição asilar.  
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sociedade, mas somente enquanto atividade lúdica enquanto confinado, sem uma pretensão de 

cura (MÈREDIEU, 2011, p. 689). Contudo, deveríamos encarar essa maneira despretensiosa 

como uma abordagem que permitiu que Artaud se reestruturasse, justamente por não exigir que 

ele deveria se utilizar de sua arte para ser reincorporado à vida social. Iremos indicar progres-

sivamente como a escrita foi reestabelecendo a saúde de Artaud, inicialmente como uma forma 

de se proteger. 

 O primeiro movimento de Artaud está em desenvolver o que ele denomina como “sor-

tilégios”, uma série de grafos, similares aos esculpidos em paredes no período da pré-história 

do ser humano. Estes sortilégios serviam como símbolos de proteção para Artaud, que, atribu-

ídos com certo poder mágico, poderiam livrá-lo das investidas contra ele. Foram gradativa-

mente se desenvolvendo, até começarem a se transformar em imagens um pouco mais nítidas: 

Sob o desenho, na folha parcialmente queimada e esburacada, Artaud indica o modo 

de funcionamento do sortilégio (...) Artaud dividindo e misturando (clivando) bons e 

maus objetos e desdobrando cuidadosamente as duas faces (boa e má) de seus inter-

locutores. “Há duas pessoas no dr. Fouks, ‘UM HOMEM QUE GOSTAVA DE MIM’ 

e ‘OUTRO QUE ME ODIAVA’”. Então, para se proteger, basta confrontar, uma com 

a outra, as duas faces antinômicas da realidade (MÈREDIEU, 2011, p. 675). 

Em seguida, Artaud começa a retomar à grafia de palavras como formas de representa-

ção, mas ainda com uma certa forma imagética com recursos de símbolos e figuras arcaicas, 

preservando a antinomia do símbolo que traz em si sua imagem e seu oposto: 

Os primeiros textos são escritos em quase total continuidade, sem retorno à linha. A 

grafia é bem formada e delineada. A escrita é muito imprópria (muito “regressiva”), 

contrastada e interrompida; às vezes, ele utiliza o lápis rachado, ou no limite da que-

bra; marca, então, o papel (...) são manchados de tinta, maculando o papel com borrões 

compactos ou com um leve motivo desenhado (...) de maneira cada vez mais inextrin-

cável, esses cadernos misturam desenho e escrita (MÈREDIEU, 2011, p. 781). 

Desenvolve novamente sua escrita, e com traços ainda mais finos, reestabelece uma 

certa imagem de si em conjunto com o que veremos como uma nova linguagem: 

Tento encontrar uma nova linguagem: ser este cão patudo que caminha com as pernas 

abertas carregando seu coração perpetuamente entre as coxas e não a puta que rebola 

seu trazeiro para todos os lados a fim de mostra-lo: orka ta ana izera kani zera 

tabitra. Pois o indefinido é uma prensa ora bulda nerkita que se esmaga a si própria 
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até fazer sair seu sangue do infinito, não como um estado, mas como um ser 

(ARTAUD, 1983, p. 119). 

 A escrita de Artaud é reestabelecida, mas com algumas modificações na disposição de 

letras, sendo gerada uma espécie de glossolalia, neologismos e conexões diferentes das pala-

vras: 

Mêsêtresontlereculédureculant [meus seres são anteriores aos anteriores], ilsbrûlent 

[eles queimam], ilsbramalent [bramam], ilsbraumonblent [embranquecem], ilsbro-

mombruptrulent [eles corroem o governante bruto] Ilstruslentrombentrule [eles rom-

pem a regra da queda] (ARTAUD apud MÈREDIEU, 2011, p. 905). 

Um retorno à arte e, acima de tudo, o uso da arte para redefinir sua identidade, trouxe o 

poeta de volta às críticas de forma ainda mais contundentemente, evidenciando o papel político 

da escrita. Político pois devolve Artaud a um lugar propício para a reelaboração de uma identi-

dade que superasse o lugar de dejeto, um outro patamar de existência, não mais alheio à lingua-

gem proveniente do discurso psiquiátrico, mas uma linguagem única e singular, em conformi-

dade com seu desejo quando elaborou os parâmetros de seu teatro17. 

A Artaud é concedida a liberdade em 1947, saindo do asilo de Rodez para a clínica de 

Ivry, onde ele pode ficar livre para ir e vir. A relação de Artaud com o discurso psiquiátrico não 

terá fim, mesmo até sua morte em 1948, mas o lugar de louco não será mais aquele que ele 

ocupará como a instituição se esforçava em colocá-lo. Artaud assumirá novamente seu lugar de 

crítico, mas agora com ainda mais propriedade para denunciar os sofrimentos que tivera durante 

seu período de enclausuramento.  

Os últimos anos de Artaud são marcados por uma luta constante contra toda e qualquer 

instituição, contra toda forma de engendramento que os seres humanos possam sofrer, desde as 

instituições propriamente ditas, até a sociedade de uma maneira geral. Veremos a seguir como 

a estrutura social era compreendida por Artaud, tendo como ponto central a questão da loucura, 

                                                 
17 Encontramos em Jacques Rancière (2017) uma elaboração interessante sobre o poder político da escrita: “Assim 

se proclama, interminavelmente, a doença da escrita: doença da circulação desses corpos incorporais que devolve 

à própria contingência toda posição legítima de fala e toda ordem das funções do corpo comunitário. Contra isso 

tem pouco poder a disciplina que gostaria de atribuir a cada palavra a coisa exata que ela representa ou a ideia da 

qual ela é signo. Para o mal, que é sempre o mesmo, enuncia-se sempre o mesmo remédio: o que pode corrigir o 

mal da escrita é uma outra escrita, menos que escrita, mais que escrita, falando quando é preciso falar, esquivando-

se quando é preciso se esquivar. Menos que escrita: um puro trajeto do logos que não se expõe e nenhum desvio, 

que não passa por essas palavras/pinturas e esses homônimos simulacros que falam com todos sem serem destina-

dos a ninguém. Mais que escrita: uma escrita cujo teor seja indelével, infalsificável, pois que traçada na própria 

textura das coisas, desenhando o corpo mudo/falante da própria verdade” (p. 11)  
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da arte e dos meios de contenção que a sociedade se utiliza para reiterar a hegemonia de uma 

pretensa normalidade.  

O poema a seguir expressa com fidelidade o processo de reestruturação a partir da es-

crita e sua experiência asilar em detalhes. Com razão, Artaud traz uma noção nova com um 

sonho-poema, onde as formações inconscientes do sonho expõem o que há de incapturável do 

inconsciente, ainda que se expresse pela linguagem do poema.  

Sonho-poema: “As mães do estábulo” 

 Portas, células, celeiro, comida, a habitação que tinha que escolher era um celeiro ou 

um estábulo; um refúgio ou uma prisão? 

 Era eu um homem ou um animal? 

 Um mundo inesgotável de pensamentos estava ali, cuja chave, sabia muito bem que a 

tinha, no fundo, - mas nunca se decidiam a tê-la, porque nenhum dos pensamentos era eu, 

mesmo que fosse eu que efetivamente os pensava. 

 Agora, as portas das habitações e celas nas quais me encontrava e que em meu coração 

tremia de cólera, com suas ferraduras e suas chaves, na realidade estavam todas fechadas de 

silêncio e de uma hipócrita animalidade: 

 - Abrirá quando for como eu, isso é o que parecia me dizer toda fechadura saltando do 

meu coração. 

 Eu era homem, mas as portas com suas fechaduras coléricas queriam que eu me visse 

como um animal, 

 Admitir, por fim, minha animalidade. 

 E era o que eu não podia aceitar. 

 Desconfiava de cada porta, nenhuma das quais me pareciam segura para atravessar,  - 

e não sabia se eram portas que davam às prisões do mundo ou ao espaço das eternidades. 

 Ah sim, todas as habitações estavam iluminadas como no tempo em que, desde no pen-

der das montanhas, abrindo ante minha porta da imensidão, via o infinito sem fechadura e sem 

chave. 
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 - Mas agora este tempo havia morrido. 

 Por que estamos também trancados, não deixamos de moer as fechaduras com suas 

portas e suas chaves, nós que somos os que as queriam trancadas? 

 Se deixe levar, por fim, se deixe levar, nós somos todas dignas porque tu és digno; mas 

por fim, estamos fartas de estarmos fixas, e nosso compartimento tem sido sempre o ódio que 

abrigamos por tua dignidade. 

 Quando se acabam estas palavras de rebelião dos homens contra minha boa vontade, 

ouvi o desgarramento de um som que protesta até às nuvens, sinal de que todo infinito estava 

agora superado, já que a imensidão uivava perante à violação que se havia feito. E eu sabia 

que infinito é alguém cuja mesma imensidão está, sem medida, a não ser em sua vontade, e que 

essa grita até às nuvens a partir do momento em que é ultrajada. 

 Mas o que teria que fazer eu com todas essas portas do ser e com esses símbolos de 

personalidades, nos quais entrar? 

 - Sou eu então o céu e o mar, ou as ondas de imensidade que carrego em meu coração 

como bois em um estábulo, eu que ando com meu esqueleto na carne, que não acabarei de 

duplicar até meu último minuto? 

 Não terei suas portas do orgulho! Prefiro o ruído dos meus passos na terra que à vio-

lação das eternidades. 

 Mas não tive tempo de acabar com essa maldição contra a vida que me limita nos ca-

prichos de sua qualidade de ser, pois já não era mais que um feto levantado pelas ondas que 

me minguam. 

 E as ondas de todas essas portas-mulheres, dessa fechadura de múltiplas chaves que 

desde o oriente hipnótico das coisas voavam em direção da minha capacidade, me transporta-

vam a não sei qual o ser do ser, me rodeava. São as mães que provocam no eu de todo homem 

com suas asas de lança – me dizia nesse momento meu pensamento. 

 É assim que me sentia, nada mais do que provocado, e que o passo do homem no qual 

eu me ouvia na terra, e que a terra havia entendido, havendo-me abandonado com meu 
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esqueleto e minha carne, eu não era mais que a intrusão dessas mulheres, onde toda porta era 

agora rejeitada. 

 Eis aqui que, por fim, me faz voltar à liberdade; pensavam em mim essas coortes nuas. 

A liberdade de ser e abraçar o que penso, e dizer, misturar-se. 

 Para conhecer o gozo de existir deve-se deixar de considerar como limite o limite dos 

quatro braços instalados contra tudo o que se quer ser. As coisas não serão como você pensava, 

senão tal como foram queridas em si mesmas contra seu espírito de insensata contenção. 

 Não se pode viver sem animalidade. 

 - Há muito tempo eu conhecia o ponto gelatinoso da meninge onde se funde a vontade 

humana. E que abomináveis torções sofreu por se deixar enganar por falsas ideias. 

 E o “eu quero” imprescindível do eu não está só nesse ponto do cérebro onde a alma 

individual e pessoal se pensam, visto que há outros que coabitam com ele e trabalham, desde 

sempre, contra ele. 

 Antes que tivesse tempo de decidir por mim mesmo, o ser de viver me despossessou. 

Assim é como as mães violaram meu pensamento. 

 - Ondas atrás de ondas afluem em direção a mim em todos os pontos de suas imundas 

invejas, até o dia em que entrem em falta, falta da Manifestação da vida. Eu conhecia antes o 

boi do celeiro e a fechadura do estábulo, a batalha entre a Manifestação e suas mães; e a não-

Manifestação das Supervidas. 

 Supervida do que foi vida. 

 Sísifo voltando a subir sua pedra no espírito não tem para os sonhos a necessidade que 

o grito desse terrível AQUI JAZ, onde aquele que não existe em vida, senão para ser, necessita 

SUPERVIDA, se deu a conhecer em mim em meu sonho, quando as mães me empurravam para 

a vida. 

 O infinito inacessível das Supervidas é para o ser, mais tentador que o ser, já que so-

breviver é superar um ser, quando esse ser é estrangulado pela vida. Viver é um tempo, sobre-

tudo, viver é: por um rechaço do tempo de ser, não abandonar essa eternidade de NÃO SER, 

onde triunfa a inteligência celeste, Espírito da Não-Manifestação da Vida. 
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 Mas é aqui, digo às mães do sonho no momento de despertar, AQUI onde logo se verá 

existir. 

(ARTAUD, 1980, p. 160-163). 

1.2.3 INSTITUIÇÕES, ESTRUTURA SOCIAL E LIBERDADE 

 Quando ainda estava internado, ao entrar em contato com o exemplar de Antígona en-

viado por Jean Paulhan, Artaud comenta o coração da obra, segundo seu olhar, lembrando que, 

de forma homófona, Antígona estaria relacionada com o grego Agon, indicando “luta, com-

bate”: “Antígona é o nome dessa terrível vitória que o eu heroico do ser venceu sobre as forças 

obtusas e evasivas de tudo o que em nós não é nem ser nem eu, mas persiste em querer ser 

tomado como o ser de nosso eu” (ARTAUD, 2004a, p. 939). 

Não é por acaso que Artaud dá este tom à leitura da tragédia de Sófocles. Antígona 

renunciara à vida para que não fosse acometida por uma lei que estabeleceria o contrário de sua 

concepção do que seria sua concepção ética. Antígona era considerada pela pólis de Tebas como 

alguém que já está morta, ao desrespeitar a lei quando determina o enterro de seu irmão em 

detrimento da ordem do rei: “A acolhedora morte me leva viva às margens do Aqueronte, rio 

de águas amargas, sem desfrutar cantos nupciais. Noiva serei de finados” (SÓFOCLES, 2017, 

p. 59). Esta ética paradoxal, onde os sujeitos devem decidir em abrir mão ou não de seu desejo, 

em detrimento de uma lógica ou de uma forma de engendramento, é um fio condutor para as 

últimas obras de Artaud. 

Assim, Artaud se debruçará sobre a estrutura da sociedade e suas leis, buscando romper 

seus limites pela arte. Um dos últimos textos de Artaud é sobre Van Gogh, que, coincidência 

ou não, também sofreu, assim como ele, a violência institucional em vários níveis. Apontando 

que Van Gogh foi suicidado pela sociedade, Artaud faz uma torção da noção de suicídio, im-

plicando o papel institucional no ato, antes entendido como de única responsabilidade do atu-

ante. O início do texto é enfático: a psiquiatria foi inventada pela sociedade para se defender da 

real lucidez. O alienado é: 

Um homem que preferiu ficar louco, no sentido em que socialmente isto é entendido, 

do que trair uma certa ideia superior de honra humana. É assim que a sociedade faz 

estrangular em seus asilos todos aqueles que quis se livrar ou se defender, por terem 

recusado a ser seus cumplices em certas imensas sujeiras. Porque um alienado é 
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também um homem que a sociedade não quis ouvir e a quem ela quis impedir de dizer 

verdades insuportáveis (ARTAUD, 2004b, p. 1441). 

Após todo o sofrimento que lhe foi imputado nos manicômios, ele não se calaria, rever-

tendo o discurso médico contra as figuras detentoras desta forma de poder. O que num primeiro 

momento era caracterizado pela fala de um médico sobre seu objeto, o louco apontaria apon-

tando o caráter desumano da medicina, e, indo mais além, de toda a sociedade na constituição 

das individualidades e na expulsão da loucura de sua estrutura. Como vimos, o discurso médico 

o nomeara em praticamente todos os momentos de sua vida, lhe imputara os mais diversos 

diagnósticos, lhe colocaram como pária da sociedade, mantendo-o sob, não apenas o saber mé-

dico, mas também suas estruturas asilares, sob suas intoxicações e choques elétricos. 

O discurso e a morte 

 Artaud e Van Gogh se encontram com profundidade nas linhas deste texto. Ao visitar 

sua exposição e entrar em contato com sua biografia, não tinha dúvidas: havia algo na medicina 

e no discurso médico que tornava o tratamento invasivo, a marginalização e, consequentemente 

a morte, seu modus operandi. O papel da instituição não era o de curar seu sofrimento, mas de 

devolvê-lo à forma de submissão sob as insígnias hegemônicas do que é ser um homem, ainda 

que isso lhe custasse a morte. Era através de sua história que Artaud podia falar do inominável 

que enfrentou. Artaud vocifera sua crítica: 

A medicina nasceu do mal, se é que não nasceu da doença ou, pelo contrário, não 

provocou e criou inteiramente a doença para dar para si uma razão de ser; (...) Há em 

todo demente um gênio incompreendido, cuja ideia que luzia na cabeça provocou 

medo, e que só no delírio pode encontrar uma saída para os estrangulamentos que a 

vida lhe prepara (ARTAUD, 2004b, p. 1477). 

A sociedade produzia a morte, não apenas de seus sujeitos que experimentavam a lou-

cura, mas de toda a ideia possível de uma configuração lógica que fugisse aos paradigmas da 

racionalização e dos lugares sociais. Essa produção da morte é a própria ação da instituição: a 

reificação dos corpos e sua adaptação a um determinado saber. No caso de Van Gogh, após 

encontrar seu lugar em seu estilo artístico como expressão de sua verdade, fora punido pela 

sociedade com seu “suicídio”: 

E isto aconteceu com Van Gogh como sempre acontece, habitualmente, por ocasião 

de uma bacanal, de uma missa, de uma absolvição, ou de qualquer outro rito de con-

sagração, de possessão, de sucubação, de incubação. Ela se introduziu, portanto, em 
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seu corpo, esta sociedade absolvida, consagrada, santificada e possessa, apagou nele 

a consciência sobrenatural que acabava de adquirir, e, como uma inundação de corvos 

negros nas fibras de sua árvore interna, submergiu-o num último torvelinho, e, to-

mando seu lugar, matou-o. Pois a lógica anatômica do homem moderno é jamais ter 

podido viver, nem pensar viver, a não ser como possesso” (ARTAUD, 2004b, p. 

1450). 

 Tal possessão, no sentido de um possuir ou ser possuído, pode ser entendido como um 

pertencimento, uma forma de fazer parte um todo de uma estrutura social. Artaud também se 

vale de demonstrar o sentido do corpo como a peça violada desta parte, num torvelinho que 

afunila sua existência a uma forma específica de vida, onde o pensamento se tornaria possível. 

E o mais interessante da elaboração de Artaud é a tomada de lugar que se dá entre a lógica 

anatômica sobre a consciência sobrenatural da arte de Van Gogh. Podemos entender este trecho 

como uma imposição, de natureza proveniente do instituído, que repousa sobre a consciência 

que está para além do natural anulando-a, tornando, tanto Artaud como Van Gogh, um indiví-

duo para a sociedade, em iguais condições, ou melhor dizendo, determinando-os sob “o destino 

neurótico das coisas” (ARTAUD, 2014, p. 263).  

Pois, com a arte, Van Gogh era capaz de recompor uma série de sensações que as forças 

das instituições insistiam em sobrepujar, “a visão, a audição, o tato, o aroma (...) enfim lançadas 

como nova na atualidade corrente, reintroduzida em circulação” (ARTAUD, 2014, p. 263). 

Pois, a pintura de Van Gogh, poucos dias antes de sua morte abriram: “À natureza não-pintada, 

a porta oculta de um além possível, de uma realidade permanente possível através da porta 

aberta por Van Gogh de um enigmático e sinistro além” (ARTAUD, 2014, p. 264). 

A recusa de Artaud a toda forma de submissão, à crueldade de um Eros implacável que 

tendia a unificação dos corpos, ou, nas palavras de Artaud, “um amontoado de corpos”, tanto 

quanto sua postura anti-nominativa de seu ser, estão em conformidade com uma verdade que o 

atravessava, anterior ao seu ser, que o encontrava num lugar que não poderia ser capturado 

pelos discursos hegemônicos dos quais a ciência é representante. Artaud não era mais o médico, 

ou o legislador, ou o detentor do poder. Artaud se equiparava ao artista, pois transmutava a 

realidade apontando para sua verdade singular: 

Para mim, simples Antonin Artaud, eles não me influenciam nem como homens, nem 

como deus. Eu não acredito em pai ou mãe, eu não tenho papai-mamãe, natureza, 

espírito ou deus, satã ou corpos ou ser, vida ou nada, nada que seja dentro ou fora e, 

especialmente, não sou a boca que fala (...). Para me prender a um papai-mamãe e 
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fazer em mim uma existência livre de mim mesmo, sobre meu cadáver removido ao 

próprio vazio, e sopra, de tempos em tempos18 (ARTAUD, 2004a, p. 1162). 

Assim, em vez de um corpo cadáver, manipulado pela ciência, Artaud deveria também 

reconstruir as bases de sua expressão num novo corpo. Um corpo que não se deixava capturar 

pela linguagem. Compreendemos então como as instituições e suas organizações fizeram de 

Artaud um mero objeto. Veremos a seguir como Artaud rompe com a noção de eu e de corpo 

imputada pelos órgãos institucionais. 

  

                                                 
18 Esta passagem nos lembra das formulações de Deleuze e Guattari sobre Édipo, nos dizendo que este “supõe uma 

fantástica repressão das máquinas desejantes” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 13), que vimos a instituição 

psiquiátrica exercendo sobre o corpo de Artaud, nos polos pai e mãe do eletrochoque. 
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1.3 CORPO E RUPTURA 

Seguindo nossa trajetória até este ponto, podemos nos questionar sobre a forma como 

essas rupturas pelas quais passamos anteriormente serviram de fundamento para Artaud cons-

tituir sua noção de corpo. Como foi visto na questão da arte e nas suas incursões asilares, o 

poeta tem como referência o corpo, seja enquanto campo criativo, como também a instância de 

resistência às instituições. Logo nos primeiros escritos de Artaud já vemos que o poeta está 

empenhado em subverter a linguagem, sendo este o principal foco de sua poética. 

A solução através de uma linguagem concreta tornaria imprescindível uma noção de 

corpo que escapasse à nomeação institucional. Isto é, o corpo metafísico, representativo, era 

também uma noção de corpo instituída pela linguagem, e como tal, um pesa-nervos. Haveria, 

para Artaud, uma relação intrínseca entre a linguagem e o corpo: aquilo que ele sentia profun-

damente – a angústia, o abandono, a dor física inominável: traços femininos do duplo de seu 

teatro – eram impossíveis de se traduzir através da linguagem, o que nos dá indícios da moti-

vação de criar uma linguagem concreta e, consequentemente, um corpo não metafísico e não 

assujeitado ao discurso médico19. 

Veremos como Artaud elaborou sua noção de corpo seguindo a linha lógica das sessões 

anteriores. Afunilamos, a partir da sua ruptura aplicada, em dois elementos antagônicos que se 

deram de maneira imperativa para Artaud: a noção de corpo e a instituição. Na ruptura com a 

arte, pôde elaborar um projeto sistemático para dissecar os signos; na ruptura com as institui-

ções, pôde dissecar os signos que compõem o discurso e, ainda que fosse recapturado, manteve 

seu desejo pela ruptura. Resta seu corpo e seu eu a serem rompidos. 

Morte e não ser 

Artaud elaborará uma noção de corpo que culminará numa não organicidade, num “sem 

órgãos”, tanto num sentido de não-organismo, quanto num sentido de não-organização20. Órgão 

que é, ao mesmo tempo individual e coletivo: identidade corporal nomeada pelos códigos de 

linguagem que designam os objetos da realidade; e o real do órgão, em sua singularidade ino-

minável e angustiante, o qual Artaud buscava expressar com sua linguagem concreta.  

                                                 
19 Não apenas o discurso médico, mas, como veremos sobre o corpo sem órgãos, uma não submissão a toda forma 

de engendramento. 
20 A língua francesa permite este alargamento do sentido de organe: pode significar tanto órgão anatômico como 

organização, instituição. Cremos que Artaud não faz distinção entre os dois sentidos aqui expostos. 
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Artaud tem na angústia o móbil da ruptura, na busca pela despersonalização, com uma 

dissolução corpórea da realidade, na destituição do instituído pelo poder psiquiátrico que define 

seu “eu” e seu lugar social. Como vimos no seu texto sobre Van Gogh, o suicidado, é a morte 

imposta pelo discurso médico, a morte do corpo com a intrusão dos órgãos. Em um dos primei-

ros textos surrealistas, a temática do suicídio já era trabalhada no mesmo sentido que trabalharia 

vinte anos depois com Van Gogh: 

E certamente já morri faz tempo, já me suicidei. Me suicidaram, quero dizer. Mas o 

que achariam de um suicídio anterior, de um suicídio que nos fizesse dar a volta, po-

rém, para o outro lado, da existência, não para o lado da morte? Só este teria valor 

para mim. Não sinto apetite da morte, sinto o apetite de não ser, de jamais ter caído 

neste torvelino de imbecilidades, de abdicações, de renúncias e de encontros obtusos 

que é o eu de Antonin Artaud (ARTAUD, 2004a, p. 124). 

Romper com o eu, instância que é produto de encontros obtusos e abdicações, é uma 

temática que sintetiza a obra de Artaud. Mais do que isso, é com a linguagem que Artaud busca 

romper, para a abertura de um campo novo, de um campo não subjugado pelo discurso que o 

reconduz ao modo de vida esperado da sociedade. Pois a morte e a arte andam lado a lado, 

acusando a vida de sua pior crueldade, de uma redução do corpo ao signo: 

Se eu me mato, não será para me destruir, mas para me reconstruir, (...) eu reintroduzo 

meu desígnio na natureza, eu dou pela primeira vez às coisas a forma da minha von-

tade. Eu me livro deste condicionamento de meus órgãos tão mal ajustados com meu 

eu e a vida não é mais para mim um acaso absurdo onde eu penso aquilo que me dão 

a pensar. Eu escolho então meu pensamento e a direção de minhas forças, de minhas 

tendências, de minha realidade. Eu me coloco entre o belo e o feio, o bom e o malvado. 

Eu me torno suspenso, sem inclinação, neutro, exposto ao equilíbrio das boas e más 

solicitações (ARTAUD, 2014, p. 249). 

Artaud não era reconhecido nas instituições pelas quais passara senão como louco. Se 

livrar do condicionamento dos órgãos era o imperativo, porém, era necessária uma articulação 

que fugisse à lógica da linguagem que o inserira como o ‘louco’, objeto de determinação do 

discurso médico.  

Devemos dar a devida atenção à compreensão de órgão como o ponto de determinação 

entre o discurso e o corpo. Examinaremos como se dará a elaboração de seu Corpo sem Órgãos, 

através de seu projeto de teatro, enquanto um processo de destituição do corpo, composto a 

partir da crueldade das instituições. Iremos, primeiramente, percorrer pelas formulações do 
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corpo de Artaud sob as nomeações instituídas, mas é em seu último trabalho, a peça radiofônica 

“Para pôr um fim no julgamento de deus”, que encontraremos sua solução mais significativa e 

singular. A importância do termo “Corpo-sem-órgãos”, uma solução à violência sofrida em seus 

anos de asilo, está em seu poder de sintetizar toda a obra do poeta tornando-se o elemento 

central de sua obra. 

1.3.1 OS “ÓRGÃOS-DO-CORPO” 

 A temática do corpo é cara a Artaud, e está presente em todas as suas obras. Nos pri-

meiros textos, vemos um corpo que carrega o pleno desejo de fragmentação, de “descorporiza-

ção da realidade” (ARTAUD, 2004a, p. 110); em Heliogábalo, a destruição do corpo do impe-

rador, reduzido ao sangue e fezes (ARTAUD, 2004a, p. 471); no teatro, com o corpo da lingua-

gem concreta (ARTAUD, 2006, p. 98); do corpo envenenado dos hospícios (ARTAUD, 2004a, 

p. 872); do corpo dos totens da cultura sufocados “antes mesmo de começarem a respirar” 

(ARTAUD, 2004a, p. 1235); do corpo como campo de batalha entre o espírito e a carne de Van 

Gogh (ARTAUD, 2004a, p. 1443), corpos amontoados pelo discurso; e, por fim, como veremos 

ao fim desta sessão, o corpo-sem-órgãos, livre do julgamento de deus (ARTAUD, 2004a, p. 

1654).  

Vemos um percurso da arte de Artaud a partir da história de seu corpo, e é neste ponto 

que as rupturas discutidas anteriormente se encontram. O corpo de Artaud sofreu uma ruptura 

gradual, conforme suas obras eram escritas e os acontecimentos de sua vida o interpelava, mas 

podemos dizer que há somente uma e significativa ruptura em toda a obra de Artaud, a saber, a 

ruptura dos órgãos do corpo. 

Artaud, o Momo 

Enquanto asilado, Artaud volta a escrever para o teatro, numa produção contínua de 

escritos, poemas e desenhos. A primeira obra neste período de intensa produção seria o texto 

intitulado “Artaud, le Mome” no qual as temáticas sobre a morte e sobre a objetificação que 

sofrera seu corpo estão presentes: 

Não o membro cortado de uma alma (alma é apenas uma velha grafia), mas a aterrante 

suspensão de um sopro de loucura, estuprado, tosado, bombardeado completamente 

por todos os insolentes (...) Artaud, Momo, lá onde pode se amaldiçoar antes de mim 

(...) na sujeira de um paraíso, cujo primeiro tolo na terra não era o pai ou a mãe, quem 
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nessa caverna você quer recolocar, mas EU, atracado em minha loucura (ARTAUD, 

2004a, p. 1126). 

A palavra é polissêmica: o Momo,do significado infantil (môme), até mesmo com sua 

homofonia com múmia (momie), nos sugerem uma noção de objeto, de estar submisso aos de-

sejos outros que não à vontade própria. As linhas deste texto de Artaud nos apresentam esta 

relação de um corpo que está, o tempo todo, sendo vítima da tentativa de engendramento da 

linguagem. Tornando-se seu objeto, seja por sua infantilidade ou por ser um corpo reificado.  

Este corpo infantilizado e mumificado, objeto nas mãos da psiquiatria, por toda a vio-

lência que sofreu em seus anos de internação, pôde elaborar qual era o intuito das instituições, 

ao nos dizer que através da “carniça nos livramos dos ratos do incondicionado” (ARTAUD, 

2004a, p. 1131). O que Artaud nos anuncia é que, o papel das instituições asilares que o manti-

veram preso durante dez anos, nada mais era que “drenar diariamente das suas coudelarias hu-

manas o eu dos homens e apresenta-los assim esvaziados” (ARTAUD, 2004a, p. 1138). 

No texto “A execração do pai-mãe”: 

A sabedoria veio depois do absurdo21, que sempre o sodomizou, de tempos em tem-

pos. O que nos dá a ideia de um caminho infinito. De uma premeditação do não-ser 

(non-être), de uma incitação criminosa da qual, talvez (peut-être), tenha advindo a 

realidade, como um acaso que a forneceu22 (ARTAUD, 2004a, p. 1133). 

Há de se considerar uma progressão nas ideias do poeta. O que antes era o “feminino” que era 

sobrepujado pelo “masculino”, que insistia em se sobrepor como uma sombra, agora dois ele-

mentos análogos são colocados: o Ser e o Não-Ser. O absurdo, vinculado ao Não-Ser, propõe 

um estado anterior à intrusão dos órgãos, enquanto predicativo (você é o Ser!); a noção da 

realidade que sobrepõe-se com este ato de nomeação é imputada ao Não-Ser, numa espécie de 

sodomização, de crueldade. Este que, por sua vez, é o foro da indeterminação da angústia e, 

para Artaud, da liberdade.  

O que Artaud tenta nos transmitir é que, se é possível que tenhamos uma natureza, ela 

é inevitavelmente subsumida a um contexto imposto pelas instituições, pois somente dessa 

                                                 
21 Sottise: estupidez, absurdo, erro. Muitas vezes, compreendido também como loucura. Escolhemos o termo ab-

surdo, pois remete às raízes surrealistas e pode ser compreendido como aquilo que excede à realidade, sendo mais 

bem relacionado ao contexto. 
22 Tentamos traduzir da forma mais próxima à nossa linha de raciocínio deste presente trabalho, mas temos que 

ressaltar que a polissemia será constante nestes últimos textos de Artaud. Dessa forma, algumas palavras levaram 

as suas grafias em língua original para apontar outras possibilidades de compreensão. 
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forma a identidade dos homens da sociedade pode ser garantida. Para que haja o médico, é 

necessário que haja o doente: 

Os manicômios são conscientes e premeditados recipientes de magia negra, não por 

os médicos promoverem a magia por suas inoportunas e híbridas terapias, mas por 

praticarem-na. Se não houvessem médicos, não haveriam doentes (...) disponíveis e 

vazios às obscenas solicitações atômicas e anatômicas (ARTAUD, 1983, p. 126-127). 

As práticas manicomiais estavam ligadas a uma morte dita “artificial”, que levava a reprodução 

dos fantasmas, provenientes de um tempo antigo em que foi necessário diferenciar o “homem 

ou tornar-se um louco evidente” (ARTAUD, 1983, p. 128). Ser louco é Não-Ser, enquanto ser 

homem é ser como uma criança sem voz e estar eternamente atrelado a um eu designado e pré-

fabricado, a uma identidade fixa e a um determinado lugar na sociedade. 

A posição da carne 

 Num de seus primeiros escritos, ainda antes de sua primeira grande publicação, sob o 

nome de “A Posição da Carne”, Artaud nos traz um programa do que ele almejava: “um sistema 

onde todos os homens participariam, o homem com sua carne física” (ARTAUD, 2004a, p. 

146). Esta carne é onde se encerram “os gritos intelectuais, gritos que vêm da finesse da me-

dula” e “as algemas ocultas do espírito” (ARTAUD, 2004a, p. 146-147). É na carne e pela carne 

que Artaud efetuou sua arte: “É preciso ter sido privado da vida, da irradiação nervosa da exis-

tência, da plenitude consciente do nervo para perceber até que ponto o significado e a ciência 

de todo pensamento estão escondidos na vitalidade nervosa da medula” (ARTAUD, 2004a, p. 

146). 

Vimos como as instituições o privaram desta vitalidade, tentando reinseri-lo novamente 

ao engendramento médico, através das mais diversas formas de violência. Formas absolutas de 

saber, que Artaud rejeitara. Sua via de descobrir uma verdade sobre a carne é a via da angústia, 

a via dos afetos arrebatadores: 

No decorrer desta pesquisa, enterrada nos degraus de minha consciência, achei que 

estava me arrebentando, como o choque de pedras escondidas ou a súbita petrificação 

de incêndios (...) Quando digo carne, digo, acima de tudo, apreensão, cabelo eriçado, 

carne nua com todo o aprofundamento intelectual deste espetáculo da carne pura e 

todas as suas consequências nos sentidos, isto é, conhecimento direto, comunicação 

retornada e que ilumina por dentro (ARTAUD, 2004a, p. 147). 
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Tal afirmação nos indica que haveria uma forma de acesso ao conhecimento que não 

passa pelo saber instituído. Haveria um “espírito na carne, mas um espírito rápido como um 

relâmpago” (ARTAUD, 2004a, p. 147), que está no nível do sensível, no momento que antecede 

à racionalização da sensação, sem o intermediário de uma formulação em palavras da verdade 

da carne23. No campo do visível – ou da realidade – a carne ocupa um limiar de divisão, algo 

como o que determina um dentro e um fora. Entretanto, aquilo que é designado como “palavra”, 

nada mais é do que o pertencente à “estrada de pedras mortas” (ARTAUD, 2004a, p. 147). 

O Duplo e o corpo – do feminino ao não-Ser 

Artaud é avesso à ideia de um corpo integral. Entre afeto e racionalidade, o duplo de 

Artaud figurava a ideia de um corpo inominável, puramente pulsional A premência de um 

corpo, sua necessidade que está por baixo de toda ideia para daí ter acesso ao ‘nada interior’ é 

do que se trata a ruptura de Artaud: 

Eram palavras inventadas para definir coisas que existiam ou não existiam diante da 

premente urgência de uma necessidade: suprimir a ideia, a ideia e seu mito e no seu 

lugar instaurar a manifestação tonante dessa necessidade explosiva: dilatar o corpo da 

minha noite interior, do nada interior, do meu eu que é noite, nada, irreflexão, mas 

que é explosiva afirmação de que há alguma coisa para dar lugar: meu corpo 

(ARTAUD, 2004a, p. 1649). 

Voltemos às noções de feminino e masculino. Artaud insistia no poder de um feminino 

insuportável, de um feminino que pudesse voltar a ser expressado, como vimos no caso do 

duplo: 

Uma força natural que a mulher teve que alterar irá se libertar contra a mulher e para 

a mulher. Essa força é uma força mortal. ELA TEM A VORACIDADE SOMBRIA 

DO SEXO. É PELA MULHER QUE ELA É PROVOCADA, MAS É PELO HO-

MEM QUE É DIRIGIDA, O FEMININO MUTILADO DO HOMEM, A BONDADE 

ENCANTADA DOS HOMENS QUE A MULHER PODE PISOTEAR TEM QUE 

SE RESSUCITAR UM DIA EM UMA VIRGEM. MAS UMA VIRGEM SEM 

CORPO, NEM SEXO, E SOMENTE O ESPÍRITO PODERÁ APROVEITÁ-LA 

(ARTAUD, 2004a, p. 790). 

                                                 
23 Como nos traz Merleau-Ponty: “Essa carne que se vê e se toca, não é toda a carne, nem essa corporeidade 

maciça, todo o corpo. A reversibilidade que define a carne existe em outros campos, é mesmo incomparavelmente 

mais ágil e capaz de estabelecer entre os corpos relações que desta vez, além de alargarem, irão definitivamente 

ultrapassar o campo do visível” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 140). O filosofo nos auxilia a compreender um 

pouco sobre o estatuto da carne em Artaud. 
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A insistência de uma não relação entre o feminino e o masculino em Artaud nos sugere 

pensar no corpo como instância imaculada, no sentido de um lugar não ocupável pela lingua-

gem, ainda que este possa nomeá-lo de tempos em tempos. Como vimos, o feminino, como 

parte do afeto sem ligação com objeto, parte sem inscrição na linguagem, se faz necessário para 

a criação do corpo – como nos traz Artaud, “é preciso emascular o homem” (ARTAUD, 1983, 

p. 161), destituir-lhe das insígnias masculinas que o colocam em um lugar de poder e, ao mesmo 

tempo, determinam lugares de submissão. 

 A temática da emasculação, tão frequente nas psicoses, também é encontrado em Ar-

taud. Como no caso do presidente Schreber (FREUD, 2010), que encontraria a solução de seu 

conflito se tornando a mulher de Deus e dando origem à nova raça. Mas em Artaud, vemos que 

ele mesmo não impõe isso a si mesmo de forma literal: “Eu labutava numa tese espessa, emas-

culante, sobre os abortos do espírito humano nesses limites esgotados da alma que o espírito do 

homem não atinge (...) do nominalismo excessivo das coisas” (ARTAUD, 2014, p. 232). Emas-

cular, neste sentido – poético, próximo ao metafórico – é uma ação de ruptura nos processos de 

nomeação instituintes: 

Tendo tomado consciência dessa linguagem no espaço, linguagem de sons, de gritos, 

de luzes, de onomatopeias, o teatro deve organiza-la, fazendo com as personagens e 

os objetos verdadeiros hieróglifos, servindo-se do simbolismo deles e de suas corres-

pondências com a relação a todos os órgãos, e em todos os planos (ARTAUD, 2006, 

p. 102). 

Devemos relembrar as formulações de Artaud sobre o duplo. Em primeiro lugar, o du-

plo, em sua face masculina determinado pela linguagem, nada mais poderia apresentar senão a 

múmia, um objeto inserido no discurso, alheio às determinações da linguagem. A instituição, 

em seu caráter masculino quanto ao exercício da crueldade em assimilar os corpos em seus 

discursos – o discorpos. 

Podemos então apostar em algumas formulações do que seria “os órgãos” para Artaud.  

Em determinado momento de sua obra, Artaud verá no teatro a possibilidade de sacudir a “fa-

diga incessantemente renovada dos órgãos” (ARTAUD, 2006, p. 98), por trazer aos palcos a 

linguagem do feminino, de um corpo livre dos órgãos. Transpondo para o Ser e Não-Ser, o 

segundo sempre será sufocado pelo primeiro, numa imposição constante de nomeação, de se 

incluir na cadeia narrativa como identidade, como sujeito da frase. O órgão é o corpo assujei-

tado, funcional e útil aos desígnios do discurso. 
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Ao que nos evidencia, Artaud parte de uma crítica ao engendramento, ao que ele deno-

minou como o pesa-nervos. Isso ganha consistência com as elaborações sobre o teatro de Ar-

taud, que podemos compreender como a desconstrução dos elementos representativos (o mas-

culino da linguagem e o feminino do afeto) e da aplicação do que foi extraído dessa descons-

trução no teatro. Isso, que podemos indicar como um método de desconstrução a partir da arte, 

se prolifera para os signos que determinam os lugares sociais – os lugares sociais, as institui-

ções, as leis e como o sujeito ocupa esses lugares. Para além do corpo que é atribuído pela 

linguagem, instituído, há o não-ser. Este espaço que, com uma fissura, intercepta o ser, é evi-

dente para Artaud desde o princípio – a descorporização ou fragmentação, muitas vezes atribu-

ída enquanto sintoma esquizofrênico é possibilidade de liberdade para Artaud. 

1.3.2 O “CORPO SEM ÓRGÃOS24” 

É inquestionável, levando em conta todo o percurso feito até então: apenas pela arte que 

Artaud poderia recuperar a fala após todo o sofrimento institucional. E não qualquer arte, mas 

uma arte de ruptura, uma arte que fosse capaz de destituir os signos que o constituem enquanto 

objeto da psiquiatria – que podemos dizer também, uma arte capaz de desinstitucionalizar o 

corpo, de destituir seus órgãos e sua noção de organização feita através de nomeações que in-

dicavam uma funcionalidade específica, um lugar de submissão. 

O que propomos aqui como sendo uma arte singular em Artaud é a disposição bastante 

específica da linguagem antes e depois da ruptura aplicada – um processo que, além de apontar 

para a crueldade da linguagem, é capaz de desviar da concretização do signo, mantendo-se não 

totalmente inserido na linguagem, capaz de apresentar o corpo de Artaud através de um “não 

ser”. Vejamos como Artaud se articula quanto a isso: 

O infinito inacessível das Supervidas é para o ser, mais tentador que ser, já que sobre-

viver é superar um ser, quando esse ser é estrangulado pela vida. Viver é um tempo, 

sobretudo, viver é: por um rechaço do tempo de ser, não abandonar essa eternidade de 

NÃO SER, onde triunfa a inteligência celeste, espírito da Não-manifestação da vida 

(ARTAUD, 1980, p. 163). 

                                                 
24 É importante diferenciarmos o Corpo sem órgãos de Artaud daquele elaborado por Deleuze e Guattari em “O 

Anti-Édipo” (DELEUZE e GUATTARI, 2011). Enquanto o primeiro é uma produção feita pelo poeta dentro do 

contexto que estamos desenvolvendo aqui – de uma ruptura artística e institucional – o segundo pode ser conside-

rado uma noção tomada de empréstimo e combinada com outras linhas de força. Para um aprofundamento na 

noção cunhada pelos filósofos, cf. a obra citada acima e o texto “Como criar para si um corpo sem órgãos” 

(DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 8). 
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 Não-ser é infinito por não poder ser apreendido pela crueldade, que limita e delimita o 

corpo – sendo este o responsável por criar o ser, o corpo e o eu. Exploramos até então como os 

órgãos definem o ser e o alienam ao discurso. O que seria então o corpo sem órgãos? Como 

Artaud poderia apresentá-lo de forma consistente, ainda que ele seja erigido sobre a inconsis-

tência de um fora do discurso? Antes de avançarmos, cabe retornarmos a alguns pontos baliza-

dores do trajeto delineado pelo poeta. 

O fim do juízo de deus 

 A grafia do corpo sem órgãos aparece, pela primeira e única vez no “Para pôr um fim 

no juízo de deus”, ao fim da peça, como uma solução: 

Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado de seus 

automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Então, poderão ensiná-lo a dançar 

às avessas como no delírio dos bailes populares e esse avesso será seu verdadeiro 

lugar (ARTAUD, 2004a, p. 1654). 

Esse avesso indica não uma reação repulsiva propriamente dita, mas permeável a uma certa 

forma de nomeação que não a define e não se esgota em um nome unívoco. Se equipararia ao 

avesso do discurso médico ao qual fora submetido desde o início de sua vida e, como o próprio 

nome da obra sugere, à formação religiosa correlata, ao invés de definir a parte a partir do todo, 

faz o movimento contrário, transformando a realidade: 

Porque a realidade não está completa ainda, não está construída. A sua conclusão de-

penderá, no mundo da vida eterna, o retorno de uma saúde eterna. O teatro da cruel-

dade não é o símbolo de um vazio ausente, de uma terrível incapacidade de se realizar 

na vida de um homem. É a afirmação de uma necessidade terrível e inelutável 

(ARTAUD, 2004a, p. 1657). 

Onde lemos “saúde eterna” se demonstra a relação com o discurso médico, e, um retorno a uma 

indefinição, em sua incapacidade de se realizar, tornar-se realidade. Voltemos ao texto sobre 

Van Gogh. Artaud nos traz “o corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida, e, do lado de fora, 

o doente brilha, reluz, por todos os poros, explodidos” (ARTAUD, 2004a, p. 1459), ou um 

corpo que excede a pele (órgão) que, por baixo da pele, não admite a contenção e extrapola o 

limite imposto pela identidade. No trecho seguinte da peça radiofônica, temos o seguinte: 

Lá, membros e órgãos são considerados abjetos, pois são perpetuamente abjetos, re-

primidos a partir da vida lírica externa, são utilizados em todo o delírio de um erotismo 
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sem freio, em meio a um vazamento, cada vez mais fascinante e virgem, de um líquido 

o qual a natureza nunca pôde classificar (ARTAUD, 2004a, p. 1658). 

Podemos então adentrar na definição sobre o julgamento de deus. A definição de deus 

nos transporta para uma instância superior e capaz de aplicar e aplacar sua própria lei, criando 

e destruindo, tendo tudo e todos como objetos. É também uma entidade fantasmática, pois re-

cobre os espaços vazios, não permitindo a presença de um não-Ser na ordem e continuidade do 

mundo – ele mesmo estaria nesse lugar de indefinição. 

Ponto comum das instituições está no caráter onipotente, onipresente e onisciente da 

figura central que a representa (pai, deus, ciência, general), como figuras que sustentam o 

mundo e a realidade a partir de suas leis. Neste ponto o jargão “a partir de sua imagem e seme-

lhança” é bastante fortuito para ilustrar o deus de Artaud e sua ação cruel, quando retomamos 

que a instituição tem como finalidade a produção de órgãos iguais para todos, que são duplos 

desse líder fantasmático. 

Enquanto julgamento nos ressoa como um ato deliberativo, unilateral e que institui uma 

verdade. A figura de um juiz ilustra este lugar deliberativo: cabe a ele decidir os destinos, a 

partir das escrituras que determinam o que está e o que não está na lei. A cegueira da justiça, 

que impede qualquer contingência: apenas a ordem da escritura. Por um fim nesse juízo é o 

mesmo que desvincular sua identidade ao desejo deste líder divino, remontando à gênese do ser 

em sua indefinição. O que era determinado enquanto um da individualidade se esgarça numa 

infinidade de outras possibilidades antes impossíveis.   

O Infinito 

 Atrás da ordem do mundo, tal ordenação que nomeia e seleciona os órgãos para dispô-

los às associações com outros órgãos, “existe uma outra” ordem: 

Que outra? Não o sabemos. O número e a ordem das suposições possíveis neste 

campo, é precisamente, o infinito! E que é o infinito? Não o sabemos com certeza. É 

uma palavra que usamos para designar a abertura da nossa consciência diante da pos-

sibilidade desmedida, inesgotável e desmedida (ARTAUD, 1983, p. 154). 

Artaud define a consciência como o nada, “usado para designar quando não sabemos 

alguma coisa” (ARTAUD, 1983, p. 155), como a pura consciência que não reconhece o objeto 

por não ter ainda um repertório de significados para nomeá-lo.  A consciência do órgão estaria 

ligada ao “desejo sexual e à fome. Mas poderia não estar ligada a eles” (ARTAUD, 1983, p. 
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155). Haveria então um forçamento pela entrada do sujeito no rol dos objetos ou à linguagem 

que os enuncia, como se essa energia, denominada pelo poeta como a consciência, fosse impe-

lida a encontrar o objeto que lhe fosse aprazível, que lhe completasse a sentença gramatical (eu 

desejo isso, logo, eu sou aquilo). Porém, no infinito, Artaud localiza a contingência que Eros e 

a sua crueldade soterrou, se questionando sobre este imperativo lógico do ser. Tudo aquilo que 

não é se conduz ao infinito, enquanto o ser, em sua finitude, permanece limitado à identidade, 

alienada ao instituído. 

 Como uma força irrefreável, a consciência é “um apetite de viver” (ARTAUD, 1983, p. 

155) e, imediata e automaticamente, se ligam ao alimento. Mas haveria “gente que come sem o 

mínimo apetite; e que tem fome” (ARTAUD, 1983, p. 156). Vemos que a crueldade agiria no 

mais íntimo, já estipulando uma ordem e uma organização – há de ter um objeto! Artaud parte 

de uma formulação próxima à freudiana de um desenvolvimento psíquico. Iniciando na orali-

dade da alimentação e, em seguida, há a “fecalidade”, termo usado por Artaud para descrever 

o estado de Ser do homem, ligado às fezes, aos dejetos. “Algo tentador para o homem” 

(ARTAUD, 1983, p. 151), pois, assim como a carne, o engendra sob o poder de deus. 

 O infinito é então tamponado pelo ínfimo, pela má construção do homem, “o acidente 

bestial da animalidade humana inconsciente”: 

O homem, quando não é reprimido, é um animal erótico, há nele uma espécie de frê-

mito inspirado, uma espécie de pulsação que produz inumeráveis animais os quais são 

formas que os antigos povos terrestres universalmente atribuíam a deus. Daí surgiu o 

que chamamos de espírito (ARTAUD, 1983, p. 160). 

Quando o homem atribui a deus tais aspectos, a infinitude se engendra. Deus, para Ar-

taud, é o ato de engendramento de tudo o que há de inominável no humano, sendo o corpo um 

emaranhado de órgãos, indicando ligações contínuas e estruturadas, sempre seguindo uma linha 

fisio(lógica), do oral à completude corporal. Encontramos estas características no corpo sem 

órgãos: um corpo infinito – pulsional; um corpo feminino – em seus afetos mais basais; um 

não-corpo – quando há o forçamento à identidade reificada, o corpo é o seu avesso. 

 Livre desta determinação, a consciência poderia se manter no estado de nada, vendo 

todas as coisas como pela primeira vez, estabelecendo novas relações com o mundo. Um corpo 

sem órgãos, entretanto, não é uma purificação, mas um novo posicionamento desejante. 
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Desorganizar 

 Porém, Artaud entende que a formação subjetiva se dá de tal forma que, é no engendra-

mento discursivo, e apenas por ele, que seu avesso é possível. Em outras palavras, é preciso ser 

para não ser; estar inserido na linguagem para rompê-la. Trata-se de destituir-se do seu ser, 

destituir-se de uma racionalidade representativa que imbui as manifestações da sociedade a 

partir de suas instituições. Enquanto as instituições, com seu caráter mantenedor, tentam en-

gendrar por seu discurso as formas de vida, o corpo sem órgãos se tornará uma maneira, ainda 

que dentro da linguagem, de representar o feminino do não-ser de Artaud. A sombra masculina 

que apresenta o corpo sem órgãos não é toda do registro da linguagem e das instituições, apesar 

de sua formação ter se passado pelos discursos institucionais.  

Esta forma de apresentar um corpo, sem o anteparo materialista de uma manifestação 

da realidade conforme os ditames sociais de engendramento, nos dá a ideia de uma manifesta-

ção do impossível deste desamparo, num significante que dá conta de apresentar tal impossibi-

lidade – é e não é; é corpo, mas sem órgãos. O corpo sem órgãos, antes de ser uma manifestação 

metafísica de um corpo não alvejado pela ação institucional, é o resultado do processo de rup-

tura aplicada sugerida pelo poeta no início de sua arte, de um longo processo que, apesar de 

suas tentativas de readequação a um discurso hegemônico, se destitui aos poucos de tais formas 

até que Artaud possa “dançar às avessas”. 

 Pois, como nos diz Artaud, seria preciso “raspar esse animalúculo que o corrói mortal-

mente, deus, e juntamente com deus, os seus órgãos” (ARTAUD, 2004a, p. 1654) a fim de 

desnudar o homem mal construído. Só assim, poderá falar da singularidade de seu ser, a partir 

de uma progressiva destituição daquilo que o constitui; como nos traz Artaud, seria preciso 

dizer seu nome “como só eu o sei dizer” (ARTAUD, 2004a, p. 1663). O paradoxo de Artaud 

em buscar a experiência singular, levou-o a criação de um corpo conceitual, o corpo-sem-ór-

gãos. O poeta elabora esta imagem de um corpo desprovido de órgãos, como uma maneira de 

escapar dos processos de nomeação da estrutura social e das instituições. Pois: “afirmo que 

reinventaram [a ciência] para impor uma nova ideia de deus” (ARTAUD, 1983, p. 160). 

 Artaud tem em sua última obra um derradeiro ato contra a principal manifestação do 

totalitarismo da consciência envenenada pelas formas preestabelecidas. Assim vemos a criação 

de uma nova escrita – uma nova materialidade da linguagem que não se compromete a remeter 

um significado, que não exerce uma função de transmissão, que satisfaça os desejos da 
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instituição. Trata-se de uma outra organização – organizar sem órgãos. Como se dariam as re-

lações entre os (não) seres sob esta modalidade de organização? Artaud deixa a vida um mês 

após a transmissão radiofônica de Para acabar com o juízo de deus, não podendo desenvolver 

outras possibilidades a partir do corpo sem órgãos. Em seu caderno, seus últimos escritos foram: 

“continuar? Fazer de mim este eterno enfeitiçamento?” (ARTAUD, 2004a, p. 1769). 
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INTERLÚDIO 

A arte poética do século XVII era uma representação do elogio à nobreza, exaltando 

suas qualidades e riquezas, de sua infinita benevolência com os menos abastados e de seus feitos 

sempre heroicos e quase mitológicos. Há, sobretudo, uma diferenciação essencial entre os no-

bres e a plebe: quem tem acesso à leitura e a escrita e a quem só resta o trabalho braçal. Assim, 

os leitores da arte poética eram os próprios nobres, que se viam nas escritas, se identificavam, 

pois era um espelho de suas incalculáveis qualidades: 

Use melhor o tom. Seja simples com a arte, sublime sem orgulho, agradável sem arti-

fcio. Nada ofereça ao leitor senão o que pode agradá-lo. Tenha ouvidos exigentes para 

a cadência: que em seus versos, cortando as palavras, o sentido sempre suspenda o 

hemistíquio e lhe marque pausa. Tome cuidado para que uma vogal não se choque em 

seu caminho com outra vogal. Existe uma feliz escolha de palavras harmoniosas; fuja 

do odioso encontro dos maus sons: quando os ouvidos são feridos, o mais acabado 

verso e o mais nobre pensamento não podem agradar (BOILEAU-DESPREAUX, 

1979, p. 18). 

“Seja severo crítico para consigo mesmo” (BOILEAU-DESPREAUX, 1979, p. 21), nos 

fala o poeta.  Deve estar alinhado aos ditames da lógica métrica dos poemas, fazê-los como um 

harmônico construtor o faria. Não abuse das fugas discursivas e sempre retorne ao ponto que 

quer falar: “é necessário que o começo e o fim harmonizem com o meio; que, com uma arte 

exigente, as peças adequadas não formem senão um único todo de diversas partes” (BOILEAU-

DESPREAUX, 1979, p. 20). 

Eis a estrutura do classicismo, de uma forma lógica de escrita e de apresentação da arte 

poética. Sobretudo, além de exaltar o poder do Rei, deve-se colocar os devidos louros sob a 

cabeça do autor que canta os encantos de uma sociedade límpida e reluzente, como um ourives 

das joias do rei devidamente reconhecido pela sua lapidação profissional: 

O senhor quer, durante muito tempo, agradar e nunca cansar? Escolha um herói capaz 

de interessar-me e que seja brilhante no valor e magnífico nas virtudes: que nele, tudo 

se mostre heroico, até mesmo os defeitos; que suas surpreendentes proezas sejam dig-

nas de serem ouvidas; que ele seja tal qual César, Alexandre ou Luís (...) entediamo-

nos com os feitos de um conquistador vulgar (BOILEAU-DESPREAUX, 1979, p. 

48). 
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Mas, acima de qualquer outra coisa, jamais seja um propagador da loucura ou das musas, 

que devem ser colocados em seu devido lugar. “Nunca apresente circunstâncias baixas. Não 

imite o louco” (BOILEAU-DESPREAUX, 1979, p. 49), pois o louco nada lhe trará senão a sua 

desonra enquanto autor, te deixará equiparado ao pior dos animadores dos palácios, que é vai-

ado e atingido pelos tomates e ovos podres. O mesmo vale para aqueles que adoram as musas 

e sua energia caótica: “o nome do príncipe vale mais para eles que todas as lições das senhoras” 

(BOILEAU-DESPREAUX, 1979, p. 71), isto é, coloquem-nas em seu devido lugar, à sombra 

da grandeza de Teseu e de Ulisses, que as usam, as controlam. 

Assim se dá a lira que chega como néctar aos ouvidos do rei: “Autores, para cantá-las, 

redobrem os entusiasmos; o assunto não requer esforços vulgares” (BOILEAU-DESPREAUX, 

1979, p. 71). Seja fiel ao seu amo, queira ser como ele, não se deixa levar pelo canto irracional 

das sereias que te levarão ao fundo do oceano e à morte de sua individualidade poética. Não se 

misture com os incautos e plebeus, garanta com seu trabalho o título de homem nobre. Assim 

era a arte poética, antes de Luís perder a cabeça. 
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ATO 2 – A PSICANÁLISE LACANIANA: DA FUNÇÃO FÁLICA AO NÃO-TODO 

Neste ato, dissertaremos sobre a teoria psicanalítica de Jacques Lacan, especificamente 

as noções de Todo de não-Todo, enquanto relacionadas à função fálica, desenvolvidos pelo 

psicanalista a partir de seu seminário XVIII. Selecionamos esses conceitos a partir de nossa 

leitura das obras de Antonin Artaud e sua denominada “paixão”, da qual acreditamos ter ele-

mentos suficientes neste momento para discuti-la. Cabe retomarmos ao contexto no qual Lacan 

profere essa colocação sobre o poeta. 

Lacan (ROUDINESCO, 1993), a partir da ruptura com a instituição psicanalítica da qual 

pertencia, em 1964, inicia sua paramentação de um novo modelo institucional, sob a lógica de 

uma Escola. A ideia de Escola, para Lacan (2001, p. 242), consiste em uma organização que 

não se submeteria a um “aparelho doutrinário”, mas sim a algo que se constrói sob a “transfe-

rência de trabalho” entre os psicanalista, cabendo a cada um a definição do que se extrai desse 

trabalho sobre a teoria psicanalítica. Essa definição é contrária à ideia centralizadora de uma 

liderança institucional, que se baseia nos destinos já predefinidos num horizonte idealizado, 

cabendo à autogestão desse agrupamento entre seus “associados”. 

Em 1967, Lacan (2001) produz uma série de artigos que tentavam tornar consistente 

essa proposta. Entre esses artigos está o intitulado “A Psicanálise. Razão de um fracasso”, no 

qual o psicanalista denuncia o engano de seus pares sobre seu ensino, destacando que seus 

conceitos caducaram, além de terem sido mal interpretados e mal utilizados. Por fim, devolve 

a crítica de seus críticos, Derrida e Deleuze, com o famigerado trecho que nos serviu de inspi-

ração para nossas elaborações: “nenhuma pessoa sensata, por iniciativa própria, destacará em 

nosso círculo a paixão de Antonin Artaud” (LACAN, 2001, p. 349). 

Este texto antecede os seminários em que Lacan inicia seus trabalhos de desconstrução 

da psicanálise erigida sob a égide do falo enquanto conceito central. Trata-se de um caminho 

progressivo: Entre 1967 e 1968, Lacan (1967-1968/2009) elabora o conceito de ato analítico e 

os parâmetros de sua escola, elegendo a destituição subjetiva enquanto horizonte final da aná-

lise e marcando a diferença de uma escola para uma instituição25; entre 1968 e 1969, desenvolve 

as primeiras considerações sobre o conceito de gozo, compreendendo o falo como uma espécie 

de corpo estranho, “uma função terceira” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 310); já entre 1969 e 

1970, Lacan (1969-1970/1992) promove a psicanálise pelo avesso, destrinchando as bases que 

                                                 
25 Seminário interrompido com o advento das greves de maio de 1968 (ROUDINESCO, 1993). 



74 

 

edificaram a psicanálise até aquele momento: o campo do discurso, o totalitarismo do lugar do 

pai e, consequentemente, do falo, e a relação da psicanálise com os demais discursos que esta-

belecem o laço social. Só então, Lacan se pergunta sob a apresentação de um discurso não 

submetido à função fálica, em seu seminário “De um discurso que não fosse semblante” 

(LACAN, 1970-1971/2009). 

O ensino lacaniano se disporá, a partir deste seminário, a discutir os fundamentos do 

discurso psicanalítico e traz uma mudança nos destinos da experiência analítica, indo de um 

paradigma interpretativo de intervenção para o paradigma do ato. Ao invés de levar o sujeito a 

nomear o inominável, os destinos da psicanálise se norteariam na manutenção de um lugar onde 

o simbólico não pode intervir, demarcando um espaço de alteridade, um espaço de não relação 

entre a linguagem e o chamado falasser26. Esta mudança abre um campo ético que até então 

não havia na psicanálise lacaniana, a de um sujeito poder exercer uma linguagem singular em 

detrimento de uma linguagem que tem o poder de hegemonização, tornando-o indivíduo, objeto 

da linguagem. Destaca-se que essa mudança não se restringe aos desdobramentos da prática 

analítica, mas trazem reflexões também sobre a estrutura social e de que forma se estabelecem 

as relações humanas para além da lógica estruturalista. 

Cabe, primeiramente, que seja feito um breve histórico sobre a psicanalise a partir da 

entrada de Jacques Lacan, para que possamos coletar os subsídios para a compreensão da fun-

ção fálica e o Todo e o não-Todo para que, em seguida, possamos retornar a Artaud e nos 

interrogar sobre a dita “paixão de Antonin Artaud” e as bases que fundamentariam essa paixão. 

A psicanálise lacaniana 

A teoria psicanalítica inova ao descentralizar o sujeito em relação ao Eu, já disposto por 

Freud desde o seu texto inaugural ao formalizar a instância inconsciente enquanto descentrali-

zada da razão científica cartesiana. Freud promoveria uma revolução ao colocar o saber cientí-

fico abaixo das narrativas de seus pacientes, mudando a chave de leitura sobre a doença, de um 

olhar estritamente racional, para uma visão poética: 

No fundo, Freud promovia uma revolução simbólica: modificava o olhar que uma 

época inteira voltava sobre si mesma e suas maneiras de pensar. Inventava uma nova 

                                                 
26 Do original parlêtre, termo proposto por Lacan para demarcar a diferença entre o sujeito do inconsciente, mar-

cado pelo significante e o falasser, não-Todo perpassado pela linguagem. 
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narrativa das origens, na qual o sujeito moderno era o herói não de uma simples pato-

logia, e sim de uma tragédia (ROUDINESCO, 2016, p. 101). 

Em sua obra inaugural, “A interpretação dos sonhos” (FREUD, 1900/2019), Freud nos 

oferece uma nova elaboração teórica sem precedentes para as ciências ocidentais. A começar 

pela temática dos sonhos, totalmente fora dos interesses da ciência de sua época, e da proposta 

de um aparelho psíquico a partir das manifestações e distorções oníricas, que superam o lugar 

do homem enquanto central na ciência moderna. A teatralidade grega é uma ilustração da força 

da imposição de um destino, onde o Eu se mostra impotente frente a uma força maior que ele 

mesmo: 

O Édipo Rei é o que chamamos de tragédia do destino; seu efeito trágico se deve ao 

contraste entre a vontade poderosa dos deuses e os esforços vãos do ser humano ame-

açado pela calamidade; o espectador profundamente comovido deve aprender a se 

render à vontade da deidade e a reconhecer sua própria impotência (FREUD, 

1900/2019, p. 303). 

Compreendida como a “Outra cena”, o inconsciente destitui o Eu de seu lugar pretensa-

mente central, instituído pelo discurso científico moderno. O famoso jargão de Freud que nos 

diz que o Eu “não é nem mesmo senhor de sua própria casa” (FREUD, 1916-1917/2014, p. 

381), já foi motivo de fúria do domínio do saber científico contra as postulações psicanalíticas, 

que se estende até os dias de hoje (ROUDINESCO, 2016)27. No mesmo texto de Freud, a res-

peito da neurose: “O saber médico não é o mesmo do doente, nem pode surtir os mesmos efei-

tos” (FREUD, 1916-1917/2014, p. 375). Estas declarações de Freud seriam determinantes para 

a diferenciação da psicanálise das demais ciências, tanto quanto propiciaram sua marginaliza-

ção. 

Futuramente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, parte da psicanálise se prestaria ao 

discurso de readaptação e reinserção, em especial pela Psicologia do Ego, que se propunha a 

reengendrar os sujeitos à realidade capitalista ocidental (ROUDINESCO, 1988, p. 186) – talvez 

um Eu forte possa vir a ser senhor de sua própria casa e fazer parte do discurso científico em 

pé de igualdade com os demais saberes. Dessa forma, a psicanálise que teve seu início como 

um saber transgressor, foi cooptada novamente pelo discurso da funcionalidade e utilitarismo. 

                                                 
27 “Freud não tinha dúvidas de que seu novo livro estava fadado a fazer escândalo quando publicado e tornaria seu 

autor “universalmente impopular” (...). poucos anos depois, à medida que a doutrina psicanalítica se disseminava 

junto às sociedades ocidentais – por meio de um movimento constituído e novas publicações –, ela foi vista como 

uma obra maléfica, obscena, pornográfica, escandalosa, etc.” (ROUDINESCO, 2016, p. 131)  
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A descoberta freudiana, de um saber construído unicamente pelo sujeito a partir da sua fala, 

tornara-se assim um dispositivo de engendramento e garantidor da hegemonia na estrutura so-

cial do ocidente pós segunda guerra. 

Foi com Jacques Lacan e sua proposta de retorno a Freud, que as primeiras críticas a 

esta psicanálise ‘adaptativa’ foram feitas. Estas linhas teóricas foram largamente criticadas por 

Lacan nos seus escritos do início da década de 1950, em especial nos textos: “Formulações 

sobre a causalidade psíquica”, “Função e campo da fala e da linguagem”, “A psicanálise e seu 

ensino” e “Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956” (LACAN, 1966/1998), 

fundamentais para compreender o retorno a Freud, no que diz respeito ao resgate da noção de 

descentralização do Eu na teoria psicanalítica e do lugar do psicanalista de sua época. Desde 

então, Lacan desfere suas críticas às instituições psicanalíticas, chegando, inclusive, a ser ex-

pulso da IPA (International Psychoanalytical Association), principal reguladora da psicanálise 

(ROUDINESCO, 1993, p. 365). 

Lacan (1966/1998) desenvolveria sua clínica e teoria se utilizando de conceitos calcados 

no estruturalismo, na dialética e na linguística, promovendo uma releitura das obras freudianas 

a partir dessas ciências que emergiram ou se fortaleceram, sobretudo, a partir da criação da 

psicanálise. Dentre as inovações está em apontar a divisão radical que o sujeito sofre ao estar 

inserido no campo da linguagem, localizando um Eu que participa da cadeia simbólica e um 

Sujeito, que apesar de ser atravessado pela linguagem, se mantém inconsciente, e se manifesta 

nas fraturas da linguagem (nos sonhos, atos falhos, lapsos e chistes). 

Porém, como Lacan denuncia em seu texto de 1967 os psicanalistas novamente se utili-

zavam dos conceitos elaborados por ele para ter para si “o seu quinhão” (LACAN, 2001, p. 

346), reiterando o lugar do analista como lugar de poder (uma postura faloaciosa, como sugere 

Lacan). Ainda que Lacan reconheça a caducidade de alguns conceitos e como suas elucubrações 

são usadas como forma de fortalecer o narcisismo dos analistas, o próprio psicanalista corrobo-

rava com essa postura em seu passado. Segundo Roudinesco (1989, p. 244) sobre o Lacan dos 

anos de 1950: “Lacan reconhece o valor dos estudos médicos e dos diplomas universitários, 

mas sustenta que o psicanalista deve ser um “homem honrado” no sentido clássico: um burguês 

culto, educado, curioso e, sobretudo, não-psicótico”. 

Dois termos nos chamam a atenção neste trecho da biógrafa de Lacan sobre a postura 

do psicanalista e suas restrições quanto à presença de determinados sujeitos na sociedade 
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psicanalítica: homem e não-psicótico. Até o seminário 1628 (LACAN, 1968-1969/2008), o psi-

canalista não distingue com exatidão a histérica da mulher, compreendendo a primeira como 

uma estrutura da mulher enquanto fator sine qua non. O menosprezo à psicose se apresenta não 

somente em sua biografia, mas nas consequências que o termo Foraclusão teve na teoria psica-

nalítica enquanto relacionado exclusivamente à uma “deficiência” (LACAN, 1955-1956/1988, 

p. 180) do sujeito, como se algo do desenvolvimento tivesse falhado29. Sem nos esquecermos 

do diagnóstico capacitista que proferiu sobre Artaud e que apresentamos na introdução deste 

trabalho. 

Mais precisamente, a foraclusão para Lacan (1957-1958/1999, p. 363) é compreendida 

como a rejeição que gera uma “profunda estranheza de seu ser em relação àquilo mediante o 

qual ele tem de parecer”, que desloca completamente um determinado sujeito do campo da 

linguagem e da dignidade fálica. É o que, mais tarde, se determinará enquanto sujeitos que estão 

fora do discurso, que se encontram para além da norma fálica (QUINET, 2006, p. 53). Seria 

somente após maio de 1968 e das críticas dos pós-estruturalistas – imbuídos na obra de Artaud 

– que Lacan viria a formular uma maneira singular para manifestação do sujeito, dinamitando 

a constituição subjetiva estrutural feita ao redor do falo30. 

O que Artaud nos propõe? 

 Artaud é um poeta de ruptura, como os que o precederam, maldito por excelência. Sua 

proposta é apresentada de forma clara: destituir o saber da razão ocidental e as influências desse 

saber sobre seu corpo e sua identidade. Artaud, constituído desde sua infância pelo saber mé-

dico, recebeu uma série de diagnósticos, durante sua infância e no seu futuro aprisionamento 

                                                 
28 Lacan não abandona totalmente a aproximação entre a mulher e a histeria até o fim de sua obra, muitas vezes se 

referindo à histeria em identificação direta à mulher (LACAN, 1970-1971/2009). Contudo, é importante ressaltar 

que, a partir do seminário 17 (LACAN, 1969-1970/1992), o psicanalista coloca a histeria enquanto uma modali-

dade discursiva, descolando-a da afecção ser de natureza estritamente feminina. Para um maior aprofundamento 

no tema, cf. Van Haute e Geyskens (2017), obra na qual os autores reiteram que Édipo se impôs à psicanálise. 
29 Crítica trabalhada exaustivamente por Deleuze e Guattari (2011, p. 74): “a noção de ‘forclusão’, por exemplo, 

parece indicar uma lacuna propriamente estrutural, graças à qual o esquizofrênico é naturalmente recolocado no 

eixo edipiano, remetido à órbita edipiana, na perspectiva das três gerações, segundo a qual a mãe não pôde firmar 

seu desejo em relação ao próprio pai, nem o filho, então, em relação à mãe”.  
30 Ainda que a noção de falo seja desenvolvida no decorrer das próximas linhas, antecederemos sua definição nos 

utilizando das palavras de Elisabeth Roudinesco e Michel Plon (1998, p. 221), que traz a definição de que o “falo 

é o próprio significante do desejo”, dando a ideia de um significante que estabelece uma significação ao ser em 

relação ao outros. Dessa maneira, o falo é um significante com o qual o sujeito se identifica e, a partir dessa 

identificação, é capaz de determinar seu lugar na sociedade e se reconhecer como pertencente a ela. O teor desse 

significante é mutável, podendo se adaptar aos diferentes cenários sociais, mostrando sua face dialética, mas sem-

pre se apresentando como a significação do ser. Essa definição difere da de Freud, que o utiliza raramente quando 

trabalha o conceito de fetichismo, muitas vezes como sinônimo de pênis. 
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em asilos franceses, que determinariam seu lugar na sociedade. É inegável, a partir da experi-

ência de Artaud, o caráter violento com o qual as instituições aplicavam seu saber, manifesto 

através do poder psiquiátrico, na atribuição de lugares na estrutura social que justificassem o 

encarceramento e as diversas formas de tratamento que visavam a reinserção do louco nos pa-

râmetros neuróticos do funcionamento psíquico, que possibilitavam a aceitação do sujeito na 

sociedade.  

O poeta apresenta sua resistência em diversos momentos, ainda que em outros recorra 

ao saber médico para sanar sua angústia – como no caso do ópio, das tutelas e até mesmo 

quando recorre à arte, a partir dos exemplos que teve com esses cuidadores e referências. Não 

há hesitação de sua parte em apontar a falha destas referências que nortearam sua identidade. 

Vemos seus textos mais contundentes sendo dirigidos a estas referências médicas que, para o 

bem ou para o mal, constituíram-no. Há algo no discurso hegemônico proposto pelo saber mé-

dico que anula a diferença, respeitando certos princípios totalitários da ordem simbólica. E é 

nesse ponto que Derrida faz sua crítica à psicanálise em seu neólogo falogocentrismo: 

A posição transcendental do falo (na cadeia dos significantes à qual ele pertence e que 

ele torna possível) teria, assim, seu lugar próprio – em termos lacanianos sua letra 

subtraída a toda a partição – na estrutura fonemática da linguagem. Nenhum protesto 

contra a metalinguagem se opõe a este transcendentalismo falogocêntrico. Sobretudo 

se na metalinguagem centram a linguagem na voz, isto é, no lugar do falo (DERRIDA, 

2019, p. 351-2). 

O próprio discurso psicanalítico não estaria apartado desta forma de impor determinadas 

formas de vida a partir dos registros do simbólico e do imaginário. Sabe-se que Lacan, somente 

a partir do seminário XXIII, desloca o inconsciente do registro simbólico para o Real31, mu-

dança paradigmática que se inicia no seminário XIX, a partir da elaboração das noções de Todo 

e não-Todo, como uma alternativa à totalidade da linguagem e sua ação hegemônica. A con-

fluência deste período da obra de Lacan com aquilo que Artaud denunciou em seus escritos se 

mostrará evidente em nosso trabalho, ao investigarmos o esforço do psicanalista em elaborar 

algo que fugiria dos meandros da linguagem e estabeleceria um novo paradigma para o desejo. 

                                                 
31 Descrevemos como simbólico, imaginário e real os três registros psíquicos conforme elaborados por Lacan ao 

longo de seu ensino. O simbólico seria o campo da linguagem, dos significantes e das relações intersubjetivas. O 

imaginário define-se como o próprio nome propõe, como campo das imagens, dos significados, dos signos forma-

dos e consolidados. Neste campo, incluem-se a noção de eu e identidade. No último registro, o Real, encontramos 

o real pulsional, não nomeável, no qual nos aprofundaremos mais no decorrer do texto. Há uma infinidade de 

estudos que se propõem a destrinchar essa conceituação. Para um maior aprofundamento na concepção e interre-

lação dos registros, cf. SAFATLE, 2017; ZIZEK, 2010 e o “Discurso de Roma” (LACAN, 2001). 
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E é dessa maneira que justificamos a presença de Artaud nesta aproximação, sendo que o poeta 

buscava formas de fugir do saber estabelecido e de inaugurar uma possibilidade de existência 

não submissa às instituições. 

O presente ato dispõe-se da seguinte forma: de início, aprofundaremos nos conceitos 

básicos da psicanálise lacaniana que sustentarão as discussões posteriores, a saber, os conceitos 

que sustentam a denominada função fálica, buscando compreender de que forma ela se estabe-

lece na constituição subjetiva do sujeito na psicanálise segundo Lacan e veremos, dentre os 

temas que compõem este conceito Iniciaremos, assim, nossa aproximação de Artaud com a 

psicanálise com as noções de Todo e não-Todo, entendendo que o Todo constitui-se pela função 

fálica e o não-Todo é a noção que escapa desta totalidade. As duas noções são importantes pois 

marcam a diferença da localização do sujeito enquanto pertencente unicamente à linguagem e 

do sujeito enquanto fora da alienação exercida pelo Outro – marca indelével da contribuição de 

Artaud.  
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2.1 A FUNÇÃO FÁLICA 

Tinha o armário cheio de homens e mulheres de quem quase todos os dias se falava 

nos jornais, em cima da mesa o registro do nascimento de uma pessoa desconhecida, 

e era como se os tivesse acabado de colocar nos pratos duma balança, cem neste 

lado, um no outro, e depois, surpreendido, descobrisse que todos aqueles juntos não 

pesavam mais do que este, que cem eram iguais a um, que um valia tanto como cem. 

José Saramago – Todos os nomes (1997) 

 Tomamos a decisão de apresentar a função fálica, primeiro por ser um conceito que 

carrega em si boa parte da teoria lacaniana, definindo de que forma se dá constituição subjetiva 

segundo essa psicanálise; em segundo lugar, por conter os fundamentos sobre as noções de 

Todo e não-Todo, sem os quais teríamos dificuldades de apreendê-la em sua extensão. Outro 

ponto que nos chamou a atenção sobre a função fálica foi por ele trazer noções de que forma a 

tão reiterada captura, que utilizamos no decorrer da leitura de Artaud, pode ser possível na 

cultura ocidental, mais precisamente a eurocêntrica – tão criticada pelo poeta. 

A função fálica, por ser um conceito diluído no decorrer dos seminários XVII, XVIII, 

XIX e XX de Jacques Lacan (1992, 2012, 2009 e 2008), optamos, por questões didáticas, con-

densá-lo em um axioma capaz de sintetizá-lo. Podemos dizer que a função fálica é a função que 

determina o agente representativo dos discursos. Ou seja, a função fálica é o processo no qual 

elege-se um significante que desempenhará o papel de representar o sujeito perante a sociedade 

de forma que ele seja reconhecido, atribuindo a esse sujeito o significado de sua existência. 

O falo enquanto tal surge na teoria psicanalítica em Freud (FREUD, 1923-1925/2011, 

p. 171), já num momento tardio de sua obra. Ao se questionar sobre a diferença genital entre os 

sexos, o psicanalista afirma que o falo representa o genital masculino enquanto genital de refe-

rência para ambos os sexos, o “um genital”. Para o pai da psicanálise, a universalidade do pênis 

é crucial para o desenvolvimento de sua teoria: ou você o tem, ou você o perdeu – e ainda que 

o tenha, nada garante que sua posse se sustentará, sendo sempre assombrado pela ameaça de 

castração. 

Mais tarde, no texto “A conquista do fogo” Freud (1930-1936/2010) nos dá mais ele-

mentos sobre a natureza do falo. Discorre sobre o desenvolvimento civilizatório, centralizando 

a noção de falo enquanto elemento simbólico multifacetado – ainda que sempre seja lido como 

um representante do pênis – que se apresenta para representar uma possibilidade de realizar, de 
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forma simbólica, aquilo que tivera que renunciar de sua vida instintual: “o Portador do Fogo; 

ele desenvolveu sua renúncia instintual e mostrou quão benéfica e também indispensável ela é 

para os propósitos da cultura” (p. 407). 

Continuando em Freud, o detentor do fogo nas civilizações primitiva era visto enquanto 

o detentor de um certo poder libidinal, ainda que deslocado para o símbolo, uma vez que tal 

detentor teria para si a restauração do desejo libidinal uma vez extinguido – seja pela sua saci-

edade quanto por sua proibição – e uma vitória social perante os outros, na maioria das vezes 

figurando-se enquanto líder, figura de temor ou admiração dos outros homens dessa civilização 

mítica, remontando à onipotência do pai da horda primeva32 (FREUD, 1912-1914/2012), único 

capaz de exercer completamente sua satisfação instintual. 

Essa possibilidade de simbolização de um desejo indestrutível presente na noção de falo 

fica ainda mais evidente na obra de Jacques Lacan. Lacan (1966/1998, p. 697) define o falo 

enquanto um significante “destinado a designar, em seu conjunto, os efeitos de significado”. 

De forma central, o falo determina uma significação para o sujeito, algo que ele deve ser, ter ou 

parecer para que seja reconhecido dentro das insígnias sociais como o significante capaz de 

atribuir um sentido à existência do sujeito na sociedade, como a relação que encarna “o Nous e 

o Logos33” (p. 703). 

Assim, o falo é o elemento com o qual a linguagem pode representar o ser humano, 

exercendo o efeito de significado por seu poder de determinação, de relacionar dois elementos 

que a priori são díspares, mas que adquirem equivalência entre si por conta deste significante 

privilegiado. Cabe ressaltar que esse significante emerge enquanto tal justamente pela impos-

sibilidade de relação entre esses dois elementos, que para Lacan tratam-se da linguagem e da 

sexualidade em seu caráter sexual/pulsional34. 

Quando dizemos que a função fálica é a função que determina o agenciamento repre-

sentativo dos discursos, nos referimos à forma como a linguagem estabelece suas condições 

para que possa determinar que o sujeito participe da vida social e tenha, ainda que de forma 

                                                 
32 Trabalharemos de forma mais aprofundada sobre o pai mítico de Totem e Tabu mais adiante, no subitem “O 

desejo do Outro e a Castração”.  
33 Dois termos largamente desenvolvidos pela filosofia clássica que, grosso modo e segundo Aristóteles, corres-

pondem à energia que move o mundo e o campo da razão e das palavras, respectivamente. 
34 Ainda que o jargão lacaniano “não há relação sexual” seja relacionado classicamente à relação entre os sexos 

masculino e feminino, que iremos desenvolver no decorrer deste ato, podemos adotar a visão (calcados em Artaud) 

de que a relação sexual de que se trata é da relação entre linguagem e corpo. Avançaremos sob esta concepção. 



82 

 

deslocada, uma satisfação que remete a esse instinto perdido. Para tanto, devemos de alguma 

forma nos utilizar desse significante fálico para tornarmos agentes, atuantes dessa linguagem 

que nos excede. Pois, se a presença da linguagem é a própria cultura e marca do avanço civili-

zatório, ela mesma se impõe como forma de restringir os instintos – ocupando um lugar social 

de reconhecimento. 

Devemos nos perguntar, qual a importância da linguagem na psicanálise lacaniana e de 

que forma ela se organiza para determinar as ditas representações utilizadas pelos sujeitos? 

Quais são os fatores que determinam essa representação e, sobretudo, de que forma essa ma-

neira de compreender a constituição subjetiva, segundo a psicanálise, pode ser tomada enquanto 

universal? Iremos aprofundar os elementos trabalhados nesta passagem introdutória nas linhas 

que seguem.  

2.1.1 O CAMPO DA LINGUAGEM 

A concepção da realidade, para a psicanálise lacaniana, se dá pelo campo da linguagem, 

como o campo do “discurso35 concreto, como o campo da realidade transindividual do sujeito” 

(LACAN, 1966/1998, p. 259). Os sujeitos participam da linguagem de forma a se reconhecerem 

mutuamente, a partir de um pacto de comunidade representativa, definindo elementos univer-

sais de reconhecimento, nos quais, de forma consensual, nomeamos os objetos e podemos par-

tilhá-los. Assim, quando estamos inseridos na linguagem, somos determinados por ela, só exis-

timos enquanto podemos ser nomeados, com esses elementos universais que a linguagem esta-

belece. A linguagem teria, enquanto elemento básico, o significante36, elemento “fonético e 

simbólico, simultaneamente” (LACAN, 1966/1998, p. 268). 

Não há nada que não possa ser nomeado: as coisas, pessoas, lugares, do concreto ao 

abstrato. Para a psicanálise lacaniana, a linguagem é soberana em seu poder, pois ela nos ante-

cede, como uma lei: 

                                                 
35Os quatro discursos para a psicanálise lacaniana seriam o do mestre, da universidade, da histérica e do analista. 

Não nos deteremos neste trabalho a destrinchar cada um deles. Desenvolveremos, de forma indireta nos meandros 

de nossa escrita, o conteúdo que esses discursos nos propõem. Para um maior aprofundamento das modalidades 

de discurso de Lacan, cf. LACAN, 1969-1970/1992. 
36 Segundo Saussure, o significante é “uma porção de sonoridade, que, com exclusão do que precede e do que 

segue na cadeia falada, é significante de um certo conceito” (SAUSSURE, 1999, p. 120); já para Lacan, comple-

mentando: “O material significante, quer seja fonemático, hieroglífico, etc. é constituído de formas destituídas do 

seu próprio sentido e retomadas numa organização nova através da qual um outro sentido encontra como se expri-

mir” (LACAN, 1953-1954/1986, p. 278), isto é, o significante só adquire significado a partir de sua relação com 

outro significante. Em termos didáticos, devemos identificar no significante a porção material da linguagem. 
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Ninguém deve desconhecer a lei (...) Nenhum homem a desconhece, com efeito, já 

que a lei do homem é a lei da linguagem, desde as primeiras palavras de reconheci-

mento presidiram os primeiros dons, tendo sido preciso haver os detestáveis daneses, 

que vinham e fugiam pelo mar, para que os homens aprendessem a temer as palavras 

enganosas com os dons sem fé (LACAN, 1966/1998, p. 273). 

Ao ser inserido na linguagem, o ser humano deve se conformar – no sentido de tomar 

forma – com essa linguagem que o precede. Para tanto, um Outro o apresenta à linguagem e 

determina o nome dos objetos da realidade, tanto quanto seu próprio nome. Esse Outro nos 

toma enquanto estrangeiros, como pequenos bárbaros que devem ser adaptados aos signos que 

eles nos pretendem transmitir – ainda que, ele mesmo esteja submetido à lei da linguagem. 

Dessa forma, a linguagem, enquanto parâmetro da realidade, se propõe enquanto termo univer-

sal das relações humanas, tanto quanto uma forma de colonizar37, de habitar nos seres humanos 

e determiná-los. É nesse duplo movimento que se pode dizer que o ser humano, ainda que se 

use da linguagem, é constituído e determinado por ela. 

A fala e a linguagem 

O campo da linguagem é também chamado por Lacan de o campo do Outro (LACAN, 

1966/1998), pois trata-se de um campo de engendramento, ou, em outras palavras, num campo 

em que se insere enquanto total alteridade. Por engendramento podemos visualizar uma espécie 

de molde que captura um corpo amorfo e lhe dá uma forma aprazível. Já em colonizador, em 

consonância com o primeiro, julga que ali onde está o pedaço de carne (LACAN, 1962-

1963/2005, p. 235) e que não há uma história pretérita, e se há, deve ser catequizada, instruída 

e aliciada pela linguagem.  

Essa definição de Outro supõe um “caráter radical de alteridade de Outro absoluto” 

(LACAN, 1956-1957/1995, p. 445), que nos apresenta uma Outra língua na qual devemos nos 

adaptar e articular. Assim, somos tomados enquanto estrangeiros de nós mesmos – não falamos 

nossa língua. Essa é a própria linguagem como a conhecemos, mas que nos é completamente 

desconhecida quando nascemos. Esse banho de linguagem que nos cobre marca a invasão do 

                                                 
37 Utilizamos este termo inspirados por Franz Fanon (1968), que traz em seus versos, inclusive, algumas ressonân-

cias sobre as ideias de Artaud. A imposição de uma língua europeia sobre a língua materna de uma outra nação 

descreve bem o que estamos tentando articular enquanto uma colonização da linguagem: “A violência colonial 

não tem somente o objetivo de garantir o respeito desses homens subjugados; procura desumanizá-los. Nada deve 

ser poupado para liquidar suas tradições, para substituir a língua deles pela nossa, para destruir a sua cultura sem 

lhes dar a nossa (p. 9)  
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significante e inaugura também, a partir dessa diferença inicial, o inconsciente desta primeira 

definição lacaniana: “o inconsciente é o discurso do Outro” (LACAN, 1966/1998, p. 529). 

Nos adaptamos a uma linguagem e estabelecemos com o Outro uma relação simbiótica 

a partir de um lugar vazio de significação, a ser ocupado pela linguagem (LACAN, 1966/1998, 

p. 558). A linguagem, efetivamente afetiva nesse momento, é uma pura brincadeira de reconhe-

cimentos, uma lalação, que Lacan chama de Lalangue, ou ‘Alíngua38’ (LACAN, 1972-

1973/2010), onde não há leis que rejam essa manifestação da linguagem, produzida pela pura 

fala, anterior à fala articulada. Essa língua primitiva, vai sendo adaptada aos poucos pela lin-

guagem, até “precipitar-se na letra” (LACAN, 1988, p. 85), ser capturada pela lei da linguagem. 

Lacan (1966/1998) diferencia fala e linguagem: enquanto a primeira, trazendo os rastros 

de um período em que o ser não é engendrado pela nomeação, o segundo traz o campo dos 

significantes enquanto campo da realidade já definida. Enquanto a primeira é capaz de trans-

mitir a singularidade ainda não atravessada totalmente pela lei da linguagem, a segunda sob os 

desígnios de um Outro capaz de transmitir o sentido dos significantes, objetifica o sujeito para 

que possa ser incorporado pela linguagem. 

Porém, como o Outro está submetido a uma lei que estabelece uma organização para a 

linguagem, também a Alíngua se coloca como base para uma linguagem organizada, se man-

tendo soterrada pelos significantes em uma cadeia, denominada como o saber. Assim, essa pri-

meira manifestação da fala é recalcada, marcando a presença do inconsciente, ‘como uma lin-

guagem’, deste campo ainda não cerceado pela lei. 

O Saber 

O Saber pode ser definido como o conjunto de significantes que estabelece uma cadeia 

de significação, na qual os sujeitos se inserem e adquirem ali um sentido existencial. É através 

do saber, da cadeia de significantes, que a nomeação é possível, pois estando os significantes 

em ligação entre si, permitem que a nomeação adquira o reconhecimento pelo sentido que es-

tabelecem nessa cadeia. Tomando como exemplo a ciência (ocidental/eurocêntrica) nomeando 

um corpo – como o corpo humano – vemo-lo dividido entre vários significantes sob o signifi-

cante corpo, como os órgãos e suas funções que, ao se ligarem em cadeia, produz a imagem de 

                                                 
38 Em traduções diferentes encontramos os termos “Alíngua” e “lalíngua”, que são duas tentativas de traduzir o 

termo lacaniano Lalangue, que carrega o significado de uma lalação infantil 
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um corpo nomeável como resultado. Podemos ilustrar essa elaboração sob a forma de um con-

junto: o saber é o conjunto de significantes que tem como índice o objeto a ser nomeado. 

Se reconhecemos que o corpo é definido a partir de um saber, temos no conjunto corpo 

uma série de elementos que o determinam: Corpo = {cabeça; tronco; membros; sentidos; ...}. 

Trata-se de um conjunto infinito, pois não se esgotam os significantes que possam ser ali inclu-

ídos. O saber científico, ainda enquanto exemplo, só se esgota e se torna limitado quando esta-

belece que essa cadeia deve ser interrompida em algum momento e, no caso da ciência, se 

interrompe quando o sujeito se apresenta. 

Quando o sujeito produzido por esse discurso reivindica sua independência em relação 

a esse saber, questionando essa linguagem da qual ambos estão submetidos – tanto o saber 

quanto o sujeito são efeitos da linguagem – se produziria um novo discurso, uma reconfiguração 

dos significantes que permeiam o conjunto desse saber. Temos na psicanálise esse mesmo pro-

cesso ilustrado, quando com a histeria se produziu o saber psicanalítico: a histeria, construída 

nos moldes do saber médico, questiona a ciência e reivindica seu estatuto de sujeito quando 

nega que esse saber possa nomeá-la.  

De forma mais simplificada, podemos dizer que o saber define formas de ser do sujeito 

no campo da linguagem. Se nos guiarmos pelo saber médico, é ele quem define que, dentro de 

conjuntos de elementos nos identifiquemos em um de seus nomes. Por exemplo, o saber médico 

define o que é considerado saudável ou não a partir de uma imposição, de uma certa hegemonia 

aplicada pelo saber médico. Assim, se temos hábitos que não são considerados saudáveis por 

esse saber, estabelecemos uma relação com essa cadeia de diferença. Se, entretanto, seguimos 

à risca as prescrições médicas, buscamos nos identificar com seu ideal no princípio de igual-

dade. 

O que devemos ter em mente em relação ao saber é sua potencialidade em atribuir nomes 

às coisas, como forma de que o sujeito possa ser nomeado e reconhecido. Se o saber produz o 

sujeito, podemos compreendê-lo conforme Judith Butler39 (2018, p. 27), que os discursos fun-

cionam “não só para dominar ou oprimir os sujeito, mas também para formar sujeitos”, que nos 

                                                 
39 Cabe apontarmos que a noção de discurso proposto por Butler não é o mesmo que os quatro discursos desenvol-

vido por Lacan e no qual nos pautamos aqui. Entretanto, este trecho escolhido contempla nossas elucubrações 

acerca do discurso enquanto o estabelecimento do saber e capaz de determinar os sujeitos.  
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propõe que não é possível nos inserirmos num discurso se não estivermos submetidos a uma 

representação.  

 O saber é, antes de tudo, uma arbitrariedade, pois segue as premissas de uma lei. O 

saber, ao se sustentar na lei que determina os processos de nomeação, é uma forma de transmitir 

e perpetuar a ordem simbólica, alienando o sujeito ao desejo do Outro. Isso posto, podemos 

determinar de que forma o sujeito se insere no campo da linguagem como forma de reconhecer 

e ser reconhecido, compondo o campo social a partir do desejo do Outro. 

2.1.2 O DESEJO DO OUTRO E A CASTRAÇÃO 

 O desejo nos é imputado como um saber a ser desvendado. Entretanto, não é um saber 

qualquer, mas o saber que nos insere nesse desejo, que nos localiza no campo do Outro. A 

resposta para o saber que nos é passado pelo desejo do Outro é o falo, e o é por conta da reali-

dade humana ser fundamentalmente instituída por uma forma de nos apresentarmos nos discur-

sos a partir de um representante. 

“Esse banho de linguagem o determina antes mesmo que ele nasça. Isto, por intermédio 

do desejo no qual seus pais o acolhem como um objeto, queiram eles ou não, privilegiado” 

(LACAN, 2001, p. 228). A compreensão do desejo na determinação do nascido é crucial para 

darmos a devida importância à função fálica. O desejo, resumidamente, é a “paixão do signifi-

cante, isto é, o efeito do significante sobre o animal que ele marca e cuja prática da linguagem 

faz surgir um sujeito” (p. 228). O desejo, a partir do desejo do Outro, faz surgir o homem. 

“O desejo é a própria essência do homem (...) na medida em que ela é concebida a partir 

de algumas de suas afecções, concebida como determinada e obrigada por qualquer uma de 

suas afecções a fazer alguma coisa” (p. 16). Uma essência, se é possível ser localizada, é colo-

cada a partir de uma definição prévia sobre a presença de um sujeito transcendental, e lhe é 

imputada pelo desejo do Outro, atravessando a história das gerações de sua filiação. Entretanto, 

como vimos sobre a Alíngua, algo se perde quando elegemos um representante no significante 

– algo da ordem dessa língua afetiva é negada e proibida. Essa relação entre o falasser e o Outro 

é proibida, castrada pela lei. 

A castração é definida como o resultado da passagem do sujeito pelo Édipo, onde o falo 

enquanto significante se estabelece e determina a identidade do sujeito frente à sociedade. Se-

gundo Freud (1923-1925/2011, p. 173), a castração “só pode ser apreciada corretamente quando 
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se considera também sua origem na fase da primazia do falo”, isto é, quando compreendemos 

o que está em jogo com o advento da castração. Ambos, complexo de castração e de Édipo, se 

apresentam conjuntamente, onde a castração marca a dissolução ou o fim do Édipo. 

 Essa transição implica na separação com o Outro, mas implicaria numa segunda aliena-

ção, do sujeito, no “desejo do homem” (LACAN, 1970-1971/2009, p. 78), homem que encontra 

no significante fálico um suporte para negar a castração. Neste bloco, iremos percorrer como 

se dá a constituição do falo, não mais no registro imaginário, mas enquanto significante simbó-

lico que atribui ao sujeito uma significação universal em relação ao desejo do Outro. Primeira-

mente, iremos pormenorizar o que Lacan conceituou enquanto o “Nome-do-Pai”, significante 

agente da castração e da fixação da filiação do sujeito à lei. 

O falo: do narcisismo ao Nome-do-Pai 

Se um discurso produz um sujeito e as relações discursivas produzem o laço social 

(LACAN, 1971-1972/2012, p. 147), como são imputadas as representações das quais nos ser-

vimos e a que ordem elas seguem na sua constituição? O Édipo se mostra fundamental para a 

perpetuação do falo na constituição subjetiva, no qual, podemos inferir que todo nascimento é 

um renascimento do narcisismo. Faz-se necessário desenvolver mais sobre o narcisismo e por-

que ele se repete. 

Primeiramente, devemos ter em mente que o nascimento de qualquer criança, uma vez 

inserida na cultura ocidental, é antecedido pela atribuição por parte dos pais40 de uma história 

já estruturada na qual a criança seria a significação. Se pudermos reduzir simbolicamente as 

particularidades de cada história, cairíamos na máxima postulada por Lacan, que indica que o 

“desejo é desejo do Outro”, pois reproduz o narcisismo como núcleo da constituição da subje-

tividade. É comum ouvirmos os votos de pais que desejam que os filhos não sofram como eles, 

que eles tenham as oportunidades que não tiveram, que eles sejam aquilo que não puderam ser. 

A perpetuação do desejo do Outro se reproduz como forma de amparar as carências da criança 

                                                 
40 Compreendemos “os pais” de forma ampliada, podendo ser qualquer sujeito ou grupo de sujeitos que se encar-

reguem na criação da criança. Analisando brevemente o significante “pais” e sua escolha arbitraria para definir o 

conjunto dos genitores/cuidadores, já nos damos conta que se trata de uma natureza paternalista – e, por que não, 

patriarcal – que incide sobre a constituição subjetiva dos nascidos. Entretanto, devemos ter em conta que tratam-

se de elementos simbólicos, que representam funções, tanto a mãe, quanto o pai: a primeira, enquanto Outro pri-

mitivo, ou lugar de realização do narcisismo primário; e o segundo, enquanto promotor da castração, estabeleci-

mento do ideal do Eu e inserção na ordem simbólica.  
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a partir de nossa própria castração: “não é de surpreender que o narcisismo do desejo se agarre 

imediatamente ao narcisismo do ego que é seu protótipo” (LACAN, 1966/1998, p. 742). 

 Ao nascer, a criança já está inserida em um determinado saber, no complexo de signifi-

cantes que a preenchem, sendo destinada a completar a significação desse saber. A primeira 

sensação narcísica de onipotência, de estar totalmente integrado ao corpo do Outro, que é atri-

buída pela cultura à criança – “como revivescência e reprodução do seu próprio narcisismo há 

muito abandonado” (FREUD, 1914-1916/2010, p. 36) – seguirá como um fantasma junto ao 

sujeito. 

 É dessa maneira que Lacan determina que, no estágio inicial do Édipo, “a criança, na 

sua totalidade, é o falo” (LACAN, 1956-1957/1995, p. 269), por ser potencialmente tudo aquilo 

que resolveria o desamparo dos pais, como a promessa de realização do desejo do Outro. Assim, 

o corpo da mãe – enquanto saber – e o corpo da criança – o falo – se unificam, suas linguagens 

fazem uma só, totalmente alheia à sociedade e ali, nada falta. Eis uma ilustração sobre o narci-

sismo que contempla nossa formulação: a presença do falo enquanto atribuído à imagem da 

criança, resolve o desamparo fundamental do ser humano. 

 A sociedade patriarcal e do capital se impõe sobre o desejo, dando-lhe uma borda e um 

limite. As relações de filiação e parentesco começam a ficar mais definidas e essa onipotência 

narcísica é reprimida pela estrutura social. A criança se transporta, da alienação ao Outro para 

a alienação da identidade do patriarca enquanto ideal, que lhe devolveria a satisfação narcísica 

perdida, identificação com aquele que têm, inclusive a mãe, como objeto: 

Se trata de alienar-se, já que significa ter sua essência fora de si, ter seu modo de 

desejar e de pensar moldado por um outro. Daí uma das temáticas clássicas da teoria 

freudiana consistir em lembrar como toda socialização é alienação, como esse pro-

cesso é fundamentalmente repressivo por exigir a conformação a padrões gerais de 

conduta (SAFATLE, 2006, p. 23). 

Esse ideal pode ser qualquer significante dos disponíveis na linguagem, contanto que 

satisfaça à função fálica, isso é, contanto que possa ser colocada enquanto agente do discurso, 

que faça o sujeito fazer semblante do representante fálico. Um exemplo é quando o sujeito se 

insere no saber científico enquanto médico: o sujeito, que só, não significa nada, encontra sig-

nificado na insígnia médico, que faz sentido ao estar inserido no saber médico. No entanto, ao 

assumir esse semblante, abriria mão de todas as formas possíveis de ser. 
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Em consonância com Freud (1926-1929/2014), notamos que a castração já está dada 

antes mesmo do nascimento do sujeito sob a forma de uma ameaça. A ameaça está, justamente, 

nesta história que antecede seu nascimento, na formatação que a criança, ao nascer, é submetida 

pelo narcisismo fracassado de seus antecessores e vai, paulatinamente, assumindo esse lugar de 

realizar o desejo do Outro. Nesse sentido, Lacan atribui a essa castração o nome de Nome-do-

Pai, sugerindo uma filiação do sujeito que é passada de forma hereditária. 

Com a presença do Nome-do-Pai e da ameaça de castração, se faz necessário que haja 

um referencial para que a castração da criança tenha um horizonte possível para que seja com-

pensada e se apresenta sob a forma de insígnias que aproximam o Eu da criança à imagem do 

pai: “a partir do momento em que o sujeito se reveste das insígnias daquele com quem se iden-

tifica, e se transforma num sentido que é da ordem de uma passagem ao estado significante, ao 

estado de insígnia” (LACAN, 1957-1958/1999, p. 306)41. Ao assumir esses significantes en-

quanto máscaras para ser desejado pelo Outro, o sujeito se mostra totalmente inserido na função 

fálica: “Não há Nome-do-Pai que seja sustentável sem o trovão (...) Essa é a própria imagem 

do semblante” (LACAN, 1970-1971/2009, p. 15). 

Assim, de forma paradoxal, o sujeito se utiliza de uma forma fantasmática42 de estabe-

lecer sua identidade em relação aos outros: mirando ser desejado pelo Outro, fundamental-

mente, assume insígnias que supostamente satisfariam este desejo, estabelecendo uma relação 

entre o vazio e a representação. Essas insígnias, ou semblantes, tendem a emular uma determi-

nada imagem do pai e realizar a relação interditada entre o representante e a coisa a ser repre-

sentada. É dessa maneira que, sob a elaboração de Lacan, postulamos a função fálica enquanto 

(re)produtora de fantasmas do narcisismo43.  

Voltando à nossa asserção inicial, a saber, que a função fálica determina o agencia-

mento representativo dos discursos, já discorremos os principais fundamentos que sustentam-

na: estabelecemos relações entre significantes enquanto representantes de nosso lugar na 

                                                 
41 Também em Freud (1923-1925/2011, p. 43) “Assim (como o pai) você deve ser’; ela compreende também a 

proibição: ‘assim (como o pai) você não pode ser”. 
42 Tanto fantasma quanto fantasia, e suas derivações, são nomes para um mesmo conceito de Lacan (1958-

1959/2016, p. 393), que a define como “a característica do suporte do desejo”. Optamos pela grafia fantasma  para 

reforçarmos que se trata de uma sombra lançada a partir do assassinato do pai primevo, como veremos posterior-

mente. 
43 Lacan denominou essa forma de manifestação do narcisismo a partir da linguagem, isso é, posterior a castração, 

como o gozo fálico (LACAN, 1972-1973/2008, p. 16). Não utilizaremos essa nomenclatura nesta dissertação. De 

toda forma, o leitor interessado no aprofundamento da questão das modalidades de gozo de forma mais estrita, cf. 

LACAN, 2009; 2012 e 2008, além do escrito “O Aturdito” (LACAN, 2001). 
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realidade, nos fazendo reproduzir, de forma fantasmática, nossa onipotência narcísica, que atra-

vessa as gerações do desejo do homem. Mas de que forma a psicanálise sustenta essa caracte-

rística transgeracional do estatuto do falo enquanto fantasma da onipotência, isto é, qual a fun-

damentação necessária à presença do falo enquanto querela dessa unidade rompida quanto em 

contato com a linguagem? A que pai nos filiamos ao assumir o semblante que representa seu 

nome? Em que consiste esse ideal ao qual buscamos para resgatar nosso narcisismo infantil 

perante a sociedade? 

O falo totalitário – Supereu perverso 

A principal consequência psíquica da presença do falo em sua constituição, segundo a 

psicanálise, é o Supereu enquanto instância responsável em aproximar o sujeito com o repre-

sentante fálico. Compreende-se incialmente o Supereu como instância que se dedica à moral e 

como um dispositivo repressor individual para cada sujeito a partir da passagem pelo complexo 

de Édipo, mas podemos apontar que a principal função do Supereu, sob a ótica de nossa leitura, 

é atuar de forma imperativa na identificação do sujeito com o significante fálico (LACAN, 

1972-1973/2008, p. 11).  

Em sua formação mais primitiva, segundo Freud (1914-1916/2010), há a presença de 

uma meta para a formação do Eu que guiará o sujeito a compatibilizar suas identificações com 

esse ideal, denominado como o Ideal do Eu: 

A esse ideal do Eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o Eu real desfrutou na 

infância. O narcisismo aparece deslocado para esse novo Eu ideal, que como o infantil 

se acha de posse de toda preciosa perfeição (...) o que ele projeta diante de si como 

seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido na infância (FREUD, 1914-

1916/2010, p. 27-28). 

Esse trecho segue em consonância com o que elaboramos sobre o narcisismo e o desejo 

do Outro, o que nos faz buscar em Lacan quais seriam suas contribuições sobre esse conceito. 

Lacan (1971-1972/2012) relaciona o lugar do ideal do eu ao pai mítico de Totem e Tabu: a 

onipotência do pai da horda, que pode usufruir de todo e qualquer objeto, dando-lhe a caracte-

rística de não castrado em relação a todos os outros. Este ideal é, antes de tudo, o de deter o 

poder que lhe conferiria um gozo ilimitado e impiedoso, que poderia definir e, 
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consequentemente, nomear os objetos e detê-los como seus44. O pai da horda é o único sujeito 

completo, sem falta que o determine como castrado, podendo usufruir de todo e qualquer objeto, 

nomeando-o e apropriando-se dele. Isso remonta a uma fantasia infantil de onipotência prove-

niente do narcisismo primário, onde a criança e o Outro são um só. 

De forma mais aprofundada, recorremos ao conceito de saber como elaboramos anteri-

ormente. Vimos que, enquanto subconjunto de um conjunto maior, podemos localizar esse pai 

mítico no índice do conjunto total da linguagem – tudo que é da linguagem, tudo que é da ordem 

do significante, está contido no conjunto dos significantes que podem ser eleitos enquanto sig-

nificantes fálicos – ou, em outras palavras, é possível o conjunto que tem como índice o ‘pai 

mítico’. Por ele ser o promotor da castração de seu séquito, interditando os homens da horda 

primeva a usufruírem das mulheres da horda, sendo ele o único autorizado por si mesmo a fazê-

lo, logo, os homens também seriam objeto de sua posse. Dessa forma, temos o índice zero da 

contagem dos homens do conjunto do Todo, único capaz de nomear o conjunto todo, sendo o 

pai, ele mesmo, o falo, pois unia os indivíduos ao redor deles, dando sentido às relações de 

poder que permeavam essa primeira estrutura social. 

 No mito de Freud (1912-1914/2012), é somente após o assassinato do pai que a lei se 

instaura. Ou seja, é na ausência do pai que se constrói ao seu redor toda a estrutura social, com 

suas leis e normas, como se a partir da morte da coisa, a linguagem ganhasse vida enquanto lei. 

Curiosamente, podemos perceber que a maioria das leis erigidas nas sociedades dizem respeito 

a uma normatização das posses e da restrição da violência e da sexualidade. Nesse mito do pai 

primevo, sob seu fantasma que ainda transmite medo e respeito, reprimimos nossas pulsões 

mais profundas. É essa a explicação freudiana do lastro do pai no desenvolvimento da civiliza-

ção – o lugar do pai é vazio e só ‘representantes’ podem ocupá-lo; e esses mesmos represen-

tantes, devem estar abaixo da lei, também castrados. 

 Lacan nos apresenta o ideal do eu enquanto responsável pela “conexão de sua normati-

vidade libidinal com uma normatividade cultural” (LACAN, 1966/1998, p. 119), um elemento 

que garantiria a coesão cultural entre os sujeitos e os uniria. A universalidade do Supereu no 

                                                 
44 Enquanto leitor de Hegel, Lacan define este absolutismo como o desejo pelo “saber absoluto”, onde verdade e 

saber seriam uma coisa só, ou, o “sujeito absoluto”, o “Selbstbewusstein”: ser todo-consciente. Hegel remonta às 

premissas da religião quanto à onipotência, onipresença e onisciência de Deus (HEGEL, 2014). Lacan indica num 

desejo divino e como um ideal esta noção de “sujeito consumado em sua identidade consigo mesmo (...) quisera 

Deus que assim fosse” (LACAN, 1966/1998, p. 812). Vemos este movimento filosófico desde Descartes ao delegar 

a Deus o cogito absoluto como uma propensão já antiga da assunção de um absoluto. 
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aparelho psíquico é correlato à universalidade da função fálica, que submete todos ao falocen-

trismo numa constante dialética entre sermos detentores e subjugados pela lei, ao mesmo 

tempo45. A formação de uma instância que guarda em si os códigos morais e, da mesma forma, 

direciona o eu para se equiparar aos outros, formando um corpo coeso, explicaria de que forma 

a civilização tornara-se possível sob a estrutura patriarcal, pela repressão da agressividade e da 

sexualidade exercida pelo Supereu (FREUD, 1930-1936/2010). A psicanálise postulou uma 

forma universal de constituição subjetiva que pudesse abarcar as diferenças subjetivas a partir 

da passagem pelo complexo de édipo. 

Tal instância psíquica exclusiva para a aplicação da lei tornaria desnecessária a presença 

de uma instituição enquanto lugar concreto de manutenção do contrato social. O Supereu 

quando constituído, estabelece o Eu enquanto objeto central de sua investidura. O ideal do Eu 

tem como horizonte o inalcançável do mito, que povoa um imaginário coletivo supere(r/g)óico, 

do salvador universal que partilhamos. Assim, cada um dos sujeitos, por estarem inserido na 

linguagem, partilham da presença do Supereu como a instância que nos aproxima da onipotên-

cia narcísica outrora experienciado, que determina quais serão os significantes que serão eleitos 

como os representantes fálicos que ocuparão o lugar desse narcisismo infantil superado. 

Por fim, temos a parte que elidimos ao iniciar nossa assertiva sobre a função fálica, a 

parte falha do processo de constituição do sujeito da psicanálise lacaniana. Por que a função 

fálica falha e em que aspecto exatamente ela falharia? Como explanamos na parte sobre o saber, 

quando um sujeito é constituído e se volta contra o saber que o constitui, vemos nessa insatis-

fação um traço dessa falha. É enquanto resto do discurso, como resto do processo de nomeação 

e representação que vemos decantar a porção inominável capaz de se reapresentar contra o 

representante do saber, como insurgente. A esse excedente do processo civilizatório, damos o 

nome de ‘objeto a’. 

O resto do discurso 

Quando a linguagem paterna se assenta sobre a Alíngua, esta só pode se reapresentar 

nos vãos da linguagem, a partir de manifestações da fala – o ato falho, o chiste, o lapso, nos 

aproximam dessa Alíngua. Se estamos pensando na constituição subjetiva, a representação 

                                                 
45 Eis uma definição sobre a fantasia ou fantasma: ser sujeito e objeto, em conjunção e disjunção, simultaneamente, 

conforme Lacan elabora desde o seminário VI (LACAN, 1958-1959/2016) até o seminário XIV (inédito). Entre-

tanto, para um maior aprofundamento da fantasia, cf. (LACAN, 1964/1988), mais precisamente os capítulos XVI 

e XVII. 
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fálica do discurso também descobriria uma porção dessa Alíngua que não se assimila ao dis-

curso, que Lacan nomeia como o “objeto a”.  

Consideramos importante, antes de avançarmos para a próxima seção, reservarmos um 

espaço para localizarmos esse conceito enquanto fundamental para a elaboração do não-Todo. 

O objeto a, em suma, é aquilo que sobra do discurso, aquilo que não é possível de ser capturado 

pela nomeação. Nas palavras de Lacan (1969-1970/1992, p. 170), o objeto a é o “aborto do que 

foi, para aqueles que o engendraram, causa do desejo”. 

Esse objeto que foi causa do desejo, do qual se designa também enquanto causa de hor-

ror (LACAN, 1962-1963/2005), nos demonstra o vazio que o desamparo, que está na base dos 

afetos da constituição subjetiva, é capaz de causar no sujeito. Não há aproximação com esse 

núcleo anterior à castração sem angústia, por ela representar, justamente, o desamparo enquanto 

a “essência real” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 312) do sujeito. Assim como o Nome-do-Pai 

designa uma sobreposição da linguagem sobre a coisa, o objeto a indica que há um ponto em 

que a linguagem não é capaz de tocar. 

Pois, se “não há relação sexual” (LACAN, 1970-1971/2009, p. 171), se a linguagem não 

é capaz de definir totalmente toda a onipotência narcísica que experimentamos na infância, é 

porque na economia da função fálica, em seu processo de determinação de uma significante 

que nos represente, algo não é capaz de ser assimilado ao sujeito que se usa do semblante para 

se relacionar com o Outro. Esse resto da operação, o próprio objeto a, ainda que não seja tenha 

nada que o equivalha na linguagem, é o que sustenta a imagem do corpo, o que faz com que o 

significante fálico se coloque como semblante (LACAN, 1972-1973/2008, p. 14). 

O objeto a se coloca enquanto objeto de desejo por remontar essa satisfação na unifica-

ção com o Outro, mas sobretudo, nos remonta ao momento de não totalmente se inscrever na 

função fálica, momento de puro desejo. Entretanto, ao confrontarmos este objeto após já estar-

mos sob a lógica fálica, o horror também se faz presente, pois remonta a um momento de des-

personalização, quando a insígnia fálica ainda não nos representava e, a partir do momento de 

sua inscrição, sua ausência é fonte de angústia e desamparo. 

Dessa maneira podemos identificar o significante como forma de se sobrepor à angústia 

de um desamparo identitário, como um sintoma desse vazio que está no cerne de nossa consti-

tuição, de nossa carne. Assim também podemos conceber o Eu enquanto um sintoma dessa 

impossibilidade de um representante que de fato contemple o narcisismo infantil, sempre se 
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modulando e se adaptando, para evitar que sejamos empurrados para o vazio, de sermos recha-

çados do discurso, ou, nas palavras de Lacan, foracluídos. 

Se a função fálica é uma forma de constituição subjetiva na qual todos estamos inseri-

dos, haveria uma certa lógica de produção de Eus que se relacionam com representantes fálicos. 

A universalidade do Édipo enquanto promotor da castração e da inserção do sujeito na lingua-

gem, tanto reiterada pela psicanálise, a uma espécie de totalitarismo fálico, promotor da hege-

monia de uma forma de vida em detrimento de outras.  
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2.2 O TODO 

Dizia Ulisses em Homero, falando em público. Se nada mais tivesse dito, senão: Em 

ter vários senhores nenhum bem sei, estaria tão bem dito que bastaria; mas se para 

raciocinar precisava dizer que a dominação de vários não podia ser boa, pois o po-

derio de um só é duro e insensato tão logo tome o título de senhor, em vez disso foi 

acrescentar o contrário: Que um só seja o senhor, e que um só seja o rei.  

Étienne de la Boétie – Discurso da servidão voluntária (1576) 

Posto o que foi apresentado sobre a função fálica, enquanto função que determina os 

seres sociais e sua forma de se relacionar com o Outro, podemos avançar com mais alguns 

elementos trabalhados em nossa leitura de Artaud. O poeta sofreu a imposição de uma noção 

de normalidade em praticamente todos os momentos de sua vida. Seja pela religião ou pela 

psiquiatria, era necessário se tornar um Môme, estar morto ou infantilizado, para ser aceito pelos 

discursos da sociedade. Quanto estipula que a sociedade cria um amontoado de corpos, Artaud 

denuncia a imposição de uma subjetividade, de uma forma de estar no mundo feita pelos saberes 

hegemônicos sobre o seu corpo. 

Quando Lacan (2001) elabora o modelo de Escola, está preocupado, principalmente, 

com essa hegemonia da subjetividade de um líder que determina quais são as formas aceitáveis 

ou não do que é ser um analista, concluindo que essa conclusão de análise que tende a uma 

identificação com um órgão superior, nada mais é que a reprodução do narcisismo. A intenção 

do psicanalista, neste período de sua obra, está em destituir do lugar privilegiado a ideia insti-

tucional da psicanálise que implicava na manutenção do significante fálico. Em seus seminários 

se inicia então a crítica ao falocentrismo que sustentou até então sua clínica, não abandonando-

a, mas indicando seu traço de perversidade implícito. Afinal, afirmar que Todos somos nortea-

dos pelo significante fálico, nada mais é que coagular os corpos numa massa homogênea e 

dirimir qualquer possibilidade da apresentação da alteridade. 

O Todo é, antes de tudo, uma categoria analítica. Quando dizemos Todos os homens são 

mortais, atribuímos uma característica particular – como a morte – enquanto um atributo que 

determina algo universal, neste caso, o que torna o homem o que ele é. Lacan (1970-1971/2009, 

p. 127), nos dá uma ideia desse universal a partir de uma característica comum: ser bom. Assim, 

“Todo homem é bom pode querer dizer que só existe homem bom, e tudo que não é bom, não 

é homem”, definindo quais são as características que podem ou não estar relacionadas com ser 

homem. Se a passagem pelo Édipo, com o advento da castração, é o que define o sujeito 
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enquanto um ser social, reconhecido enquanto tal, Lacan estipula que Todo homem o é en-

quanto tal por estar “sujeito a castração” (1971-1972/2012, p. 195). 

 Assim, a própria noção de homem é a função fálica (1970-1971/2009, p. 132). 

Se tomarmos a linguagem comum, homem e ser humano são utilizados nos mesmos contextos. 

Para sermos homens, ou humanos, segundo a lógica da função fálica da psicanálise lacaniana, 

devemos ter passado pela castração. Conforme vimos, a passagem pela castração determina o 

semblante – representante – que será utilizado para ocupar o lugar de agente do discurso, para 

estabelecer a relação com o Outro. A forma relacional que se dá através da representação é, 

totalitariamente, ser homem, ou como nos apresenta Alexandre Kojève (2002, p. 13) e em con-

sonância com nossa passagem sobre a função fálica, “a história humana é a história dos desejos 

desejados”, uma vez que o desejo do Outro determina a função fálica. 

Lacan (1971-1972/2012) estipula como condição do Todo a universal afirmativa dos 

seres falantes como: Todo sujeito é castrado, ou, todo x é falo de x (Ɐx.ɸx). Esta universalidade 

garante a equiparação entre sujeitos, a hegemonia entre os seres falantes e ponto de identifica-

ção entre os sujeitos que habitam a linguagem. Isso posto, Lacan coloca o advento da castração, 

que é o mesmo que a presença do significante fálico como a universal afirmativa que cabe a 

todos os sujeitos – Todo sujeito, enquanto ser social e da linguagem é castrado, pois é repre-

sentado pelo significante fálico, garantindo a coesão do campo social. Por consequência, todo 

sujeito passaria pelo Édipo e teria, de forma homogênea, a presença de um ideal do Eu e de um 

Supereu que exerce a função de adaptação do sujeito às leis morais da sociedade. Nenhum 

sujeito estaria livre da passagem pelo Édipo e teria no fantasma do pai o mediador das relações, 

sobrepondo-se a qualquer contingência. 

 De fato, se faz necessário um ponto em comum para a identificação dos sujeitos no 

campo social, um ponto que oferecesse a coesão necessária para a vida em comunidade. Entre-

tanto, o limite que diferencia a imposição de um modo de vida e uma forma comunitária de 

composição da sociedade muitas vezes se confunde. Entretanto, a presença da função fálica 

torna a identificação com o significante fálico uma hegemonia necessária a todos. A manifes-

tação da hegemonia, de um conjunto de insígnias impostas para o reconhecimento intersubje-

tivo, muitas vezes tende a expulsar as formas que não estão em relação à lógica da função fálica. 

Ou, como nos traz Artaud como quando se refere à crueldade de Eros, “passa por cima das 

contingências”. 
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Adentraremos em mais detalhes sobre essa hegemonia e de que forma a sociedade impõe 

determinadas insígnias para o estabelecimento do campo social, segundo a psicanálise lacani-

ana e com a presença das ideias de Artaud para balizarmos essa formulação. Destacaremos o 

esforço de Artaud em nos apresentar um paradigma alternativo às estruturas de poder falocên-

tricas, seguido de sua internação ou reincorporação ao Todo, o que nos dá elementos para pen-

sarmos como a ação do discurso médico, que se propõe enquanto hegemônico, pode atuar atra-

vés de uma captura violenta e da posterior segregação daquilo que não é admito na totalidade 

da civilização. 

 Devemos ter em mente que, antes de tudo, a castração é nosso profundo senso de de-

samparo frente ao mundo, e que o advento do falo é uma maneira de negar o desamparo inau-

gurado ao fim do narcisismo que nos acompanha desde a infância. As formas com as quais a 

sociedade constrói seus vínculos, ao invés de se darem ao redor deste desamparo propriamente 

dito, se constrói ao redor do falo e de sua significação – ser alguém, ter as insígnias que com-

provam isso e ser reconhecido por elas, nos aliviaria do desamparo fundamental de nossa cas-

tração. Como nos coloca Lacan (1971-1972/2012, p. 22), haveria a alternância entre o falo en-

quanto elemento necessário da relação, e o vazio, enquanto contingente, ainda que as duas ca-

tegorias não sejam de fato oposições, e sim, imposições.  

Hegemonia e a foraclusão da alteridade 

Para iniciarmos nossa conceituação sobre a hegemonia, nos nortearemos pela noção 

proposta por Ernesto Laclau (BUTLER, LACLAU e ZIZEK, 2000), como uma disposição po-

lítica que mostra uma propensão à universalidade (p. 46). Fundamentalmente, Laclau propõe a 

hegemonia como uma característica intrínseca à formação do signo, ou ao “nível do signifi-

cado” (p. 70). Hegemônico seria, em suma, uma formação identitária partilhada socialmente e 

reconhecida pela maioria dos membros da sociedade – uma particularidade que satisfaça uni-

versalmente a função que designa o que é o sujeito. 

Baseado nas elaborações de Antônio Gramsci, Laclau (LACLAU e MOUFFE, 2015, p. 

112) nos apresenta como as característica hegemônicas se impõe sobre as contingências dos 

pequenos grupos dispersos da organização social. Nas organizações sociais, mais precisamente 

as organizações de base política entre pequenos grupos, a contingência, caracterizada princi-

palmente por sua singularidade, Alíngua, é sobreposta pelo discurso. Como exemplo, o autor 

nos mostra como o campesinato é engolido pelo maquinário agrícola e simplesmente 
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desaparece ou se adapta a nova forma de trabalho, abandonando suas particularidades singula-

res e sua vida. Assim, os pequenos grupos são infectados por características que se tornam 

essenciais para a garantia de sua existência e identidade, se tornando trabalhadores típicos. 

Em Zizek (2016, p. 193), vemos a noção de típico, exprimindo que: “cada concepção 

ideológica aparentemente universal é sempre hegemonizada por algum conteúdo particular que 

realça sua própria universalidade e explica sua eficácia”, eficácia essa em ditar uma tendência 

histórica de determinada situação social enquanto comum para todos, buscando uma amplitude 

no alcance identificatório desta disposição política. Há uma maleabilidade da representação que 

determina o sujeito, se modificando conforme o contexto histórico e cultural, conforme os sig-

nos se recombinam e se rearranjam. Assim, os critérios hegemônicos se dão de forma contínua 

em direção a uma isonomia cada vez mais delineada e ampliada, atingindo a Todos. 

 Ainda em Zizek (2013a, p. 341), teríamos algumas indicações sobre o Todo num sentido 

de um Todo Social, ou da sociedade como um Todo orgânico: 

A sociedade como um Todo orgânico, no qual cada indivíduo tem de encontrar seu 

lugar particular e do qual participa do Estado cumprindo seu dever ou obrigação par-

ticular. (...) é preciso ser membro do Estado (fazendeiro, autoridade estatal, mãe de 

família, professor, artesão...) para contribuir para a harmonia do Todo. 

Haveria nas particularidades do Estado, um elemento hegemônico de reconhecimento. 

Uma característica importante da composição do Todo está na força da imposição que este 

Estado exerce para estabelecer essa harmonia. Badiou (2012, p. 78) define o Estado, 

Ou “estado da situação” o sistema de imposições que limitam justamente a possibili-

dade dos possíveis. Poderíamos dizer do mesmo modo que o Estado é aquilo que 

prescreve o que, em dada situação, é o impossível próprio dessa situação, com base 

na prescrição formal do que é possível. 

 Os autores se aproximam nos conceitos de Todo, órgão e Estado. Podemos definir, ba-

seados nestes autores, o Todo como: um conjunto que engendra todos os outros subconjuntos 

a partir de um elemento hegemônico representante da lei, presente na particularidade de cada 

conjunto que estabiliza as relações sociais. Antes de tudo, o Todo é o conjunto que inclui todos 

os outros subconjuntos, pois incluem nele, tanto as semelhanças, associações e identificações, 

como as diferenças, as oposições e as contradições. Sobretudo, o Todo, como apontamos, é 

afirmar que Todos somos submetidos à castração, Todos somos representados por um 
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semblante que tem como base o significante fálico e é utilizado para estabelecer a relação com 

o Outro anulando sua diferença. Como produtor do narcisismo, o laço social determina que as 

relações são mediadas pelo representante fálico como medida de valor e poder. 

 Seguindo o pressuposto da função fálica, o Todo admite que as diferenças sejam inclu-

ídas em seu conjunto maior, pois é da natureza do significante uma indeterminação e sua plas-

ticidade. Portanto, não se faz juízo de valor do significante que se aplica enquanto representante 

para o sujeito: a importância de outros elementos que façam oposição ao discurso hegemônico 

mantém a identidade deste conjunto ainda mais unificada, delimitando quais elementos os fa-

zem ou não pertencentes deste discurso. Isso justificaria, por exemplo, como as relações são 

configuradas: para que haja um escravo, se faz necessário um mestre. 

 O que determina a hegemonia, partindo desse princípio aqui elaborado, não é nada além 

do falo, enquanto centro comum a todos no ideal do Eu. Se o Todo se estabelece a partir de uma 

particularidade hegemônica que se apresenta enquanto universal (BUTLER, LACLAU e 

ZIZEK, 2000), essa particularidade é o lugar vazio em que projetamos nossa onipotência nar-

císica infantil e erigimos a figura de um pretenso líder que nos guiará. Indo mais a fundo, é a 

partir do nosso desamparo, da nossa condição de castrados, que, muitas vezes, reproduzimos a 

tirania na figura de um líder representativo. 

 Assim, a força hegemônica destas insígnias do Nome do Pai determina uma certa coesão 

da sociedade, que possa ser tomada como um Todo. O significante fálico, como determinante 

da entrada do sujeito na linguagem e o ideal do Eu como centro das identidades sociais nos traz 

à reflexão sobre o que Artaud nos trazia enquanto a ação de Eros como a crueldade que passa 

por cima de toda contingência. 

Eros e a hegemonia 

 Insistiremos um pouco mais na formulação de Artaud sobre a ação de Eros nas contin-

gências, pois há ressonâncias significativas nas obras de Lacan que devemos ainda explorar. 

Em seu teatro, Artaud nos traz o conceito de crueldade não somente como uma imposição dos 

desejos de uma pretensa classe dominante, mas de toda a estrutura social sobre a formação do 

ser humano. Essa imposição tem uma face benevolente, de uma ação feita para associar os seres 

humanos entre si. Até mesmo para a sobrevivência do ser humano, em suas primeiras fases de 

desenvolvimento, a necessidade implica na pulsão de vida que é tão cara para a subsistência, 

como uma primeira manifestação de apego à vida – como no caso da pulsão oral. 
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 Podemos fundamentar que, se Eros para a psicanálise exerce a função de ligação e de 

união entre os indivíduos, é a partir de seu fora, do que é contingencial à essa forma de desen-

volvimento, que o discurso hegemônico se sustentaria. Se a submissão à função fálica, em vias 

de determinar um substituto ao narcisismo infantil que se esvai com o advento da castração, é 

uma maneira de tentar recuperar este sentimento de completude, Eros (ou a pulsão de vida) 

faria com que nos uníssemos ao redor deste falo fantasmático e nos submetêssemos a ele em 

prol de uma mediação que estabeleça uma forma de identificação coletiva, de que haja um traço 

que nos una entre si ao redor de um ideal; ou melhor dizendo, “sujeição coletiva (...) que faz os 

cães fieis e os homens tirânicos” (LACAN, 1966/1998, p. 493)46. 

 “Caberá a nós camuflar Eros, o Deus negro, de carneirinho do bom pastor?”, nos per-

gunta Lacan (1966/1998, p. 613). A radicalidade do Eu como fonte de alienação, para Lacan, 

está em nos situarmos no mundo a partir do campo da linguagem, isto é, do campo do Outro e 

de um ideal que norteia os destinos egóicos do sujeito. O Eu, forjado em relação direta com o 

significante fálico, não tem outro destino senão seu naufrágio, caso ele não esteja em confor-

midade com as insígnias do discurso hegemônico. 

 Em Eros temos também o amor à servidão, o desejo de fazer parte do Todo como forma 

de associação entre os sujeitos e o que podemos chamar de cola entre os elementos que com-

põem a sociedade. Pulsão de vida que, num primeiro momento, associou o Eu narcísico à carne 

indiferenciada, promovendo a primeira identificação conforme descreve Freud (1920-

1923/2012). Dessa forma, a função fálica também nos apresenta uma outra característica, a de 

guardar em si a chave da submissão, que nada mais seria que a projeção da onipotência narcísica 

na figura – ainda que sua particularidade seja qualquer significante – do líder enquanto repre-

sentante do Nome-do-Pai.  

 Nesse ponto resgatamos Artaud sobre a crueldade de Eros: 

No fogo de vida, no apetite de vida, no impulso irracional para a vida há uma espécie 

de maldade inicial: o desejo de Eros é uma crueldade, pois passa por cima das 

                                                 
46 Importante ressaltarmos que a noção de Eros para Freud e Lacan carregam divergências consideráveis. Para 

Freud (1930-1936/2010), a noção de Eros está mais atrelada a uma positividade progressista frente ao mal-estar 

da civilização, de um princípio de união entre os indivíduos da sociedade, enquanto que para Lacan, encontramos 

reiterados trechos que explicitam sua visão sobre Eros enquanto uma força deletéria, como poderemos observar 

nas próximas linhas. Como estamos trabalhando, majoritariamente, com a obra de Lacan, e temos subsídios de 

Artaud para lançarmos essa compreensão, tenderemos a considerar essa face cruel de Eros. Não iremos desenvol-

ver esse debate neste trabalho, mas cabe uma reflexão sobre os limites de Eros e sua tendência a efetivar o amon-

toado de corpos que nos apresenta Artaud. 
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contingências; a morte é crueldade, a ressureição é crueldade, a transfiguração é cru-

eldade, pois em todos os sentidos e num mundo circular e fechado não há lugar para 

a verdadeira morte, pois numa ascensão é um dilaceramento, pois o espaço fechado é 

alimentado de vidas e cada vida mais forte passa através das outras, portanto as devora 

num massacre que é uma transfiguração e um bem (ARTAUD, 2006, p. 120). 

Como pudemos observar, antecede as pontuações lacanianas sobre a tirania de Eros, e 

compreende que as formas de vida estão carregadas de determinações pré-produzidas e impos-

tas, que não dão espaço ao contingencial de uma manifestação singular, impondo que a ligação 

entre as vidas seja feita de forma sobredeterminada e cruel – como um Deus que se coloca 

acima de todos, representado no líder. 

Para Lacan, Eros estabelece que “de grão em grão, é suposto tender a fazer um só dessa 

multidão imensa” (LACAN, 1972-1973/2008, p. 90), força unificadora, sob a égide de uma 

referência de um sujeito suposto ideal para que tal unidade aconteça. O amor dirigido a tal 

sujeito – e aos quais se supõe-se saber sobre o desejo – é aquilo que determina a ação de Eros. 

Freud, em seu texto “O Mal Estar na Civilização” (FREUD, 1930-1936/2010), nos traz algumas 

hipóteses sobre a construção da civilização a partir da repressão de afetos que colocariam em 

risco a noção de unidade entre os sujeitos, afetos que encontrariam saídas em uma série de 

atividades e, principalmente, na forma de sublimação, sendo o principal traço que torna possível 

a evolução cultural da civilização, através de atividades “mais elevadas, científicas, artísticas, 

ideológicas” (FREUD, 1930-1936/2010, p. 39-40).  

 Dessa forma, o Há Um proposto pelo líder, é sustentado pelo “Nome-do-Pai mítico” 

(LACAN, 1971-1972/2012, p. 105), isto é, a exceção fantasiosa da lei da castração. Seria no 

nível da exceção que se determina o ideal do fazer um. O Todo é um conjunto com todas as 

outras características que o significante pode propor, tendo como exceção à regra este princípio 

do pai totalitário. Podemos então, radicalmente, determinar que existam uma infinidade de con-

juntos dentro do índice Todo. O Um é o Todo, e se mostra enquanto inalcançável, mas aproxi-

mativo. 

2.2.1 FALOCENTRISMO E TOTALITARISMO 

Delimitamos os parâmetros que nos fornecem elementos para pensarmos de que forma 

agiriam as instituições em relação à função fálica. Se é certo que a função fálica tem como 

horizonte a submissão dos sujeitos à lei paterna, haveria mecanismos que se encarregassem na 
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execução e aplicação da escritura desta norma. Temos dentre as instituições os principais focos 

de ação voltados para as crianças, como no caso das escolas; os loucos, como vimos em Artaud 

nas instituições psiquiátricas; e as demais instituições destinadas para os que infringem as leis 

e os que estão à margem da sociedade, principalmente. 

O ponto de convergência das instituições, em nossa leitura, é oferecer um mecanismo 

de reinserção ao laço social, de estabilizar os sujeitos seguindo o horizonte hegemônico. Zizek 

(2013b) sugere que o totalitarismo pode ser compreendido enquanto uma solução de tampona-

mento de determinados radicais livres do campo social, de formas que carregam uma indecisão 

ontológica, que não se determinam enquanto identidade política. Dessa maneira, o totalitarismo 

– se podemos nos utilizar da nossa liberdade em instaurar a ação do Todo – é a evitação, em 

prol da hegemonia, de qualquer forma de alteridade possível e o papel das instituições seria 

reinserir o desterrado, novamente, à condição de homem sob um nome instituído. 

O Todo e a instituição 

 Quando ouvimos os termos “readaptação”, “inclusão social” ou “aderência ao trata-

mento” podemos identificar aí uma tentativa institucional de incorporação do sujeito que, sejam 

quais forem os motivos, encontra-se desviado ou excluído desta totalidade. Artaud contribui 

para a psicanálise neste aspecto crítico à instituição quando, tomado o contexto de sua época, 

resiste a ser inserido no discurso médico científico. Rememoremos o conceito de instituição 

que delineamos a partir de Foucault (2007, p. 135), sobre a aplicação de um “tratamento orto-

pédico com a condição de lhes propor um modelo familiar”, reintegrando os contingentes à 

hegemonia. Édipo seria então uma máquina institucional, como já bem havia colocado Deleuze 

e Guattari em seu Anti-Édipo (2011, p. 77), determinando o esmagamento da produção dese-

jante pela representação.  

Assim, as instituições, como braços do Estado, podem exercer seu poder de reabilitação 

do indivíduo marginalizado (tanto quanto de todo e qualquer sujeito). O papel da instituição, 

estabelece o papel específico de moldar os corpos e controlá-los, garantindo que a hegemonia 

conjuntural do Todo se estabeleça. Vejamos então como a instituição neste período trabalhava 

no sentido de manter a totalidade a partir de uma noção de conjuntos, que se determinem por 

características em comum. 

 Dentro do conjunto maior do Todo, os subconjuntos se estabelecem em suas particula-

ridades em comum. No caso da esquizofrenia enquanto subconjunto, vemos algumas 
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características: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente de-

sorganizado ou catatônico, embotamento afetivo, alogia ou avolição (MENEZES, 2000). Os 

que se enquadram nestas características, recebem um nome, que determina um lugar específico 

na sociedade. Mas um não-esquizofrênico também pode ter um discurso desorganizado, ou 

mesmo alucinar em determinados momentos. Mas a força do nome “esquizofrenia” já recai 

sobre o sujeito, incluindo-o em um determinado conjunto e inserindo-o, assim, no Todo.  

Importante ressaltar que as instituições, conforme destacamos em Foucault (2007), são 

instrumentos de manutenção desse Todo, garantidores da hegemonia e da manutenção dos lu-

gares particulares onde os indivíduos ocupam e exercem seus papéis sociais. No Heliogábalo 

de Artaud (1991), o Todo pode ser visto no imperativo da integração social, principal represen-

tante da crueldade no que tange à aceitação ou não de determinadas formas de vida singulares 

no seio da sociedade47; coube ao anarquista coroado a morte como expurgo de uma tentativa de 

vida fora de uma paramentação totalitária. Tenhamos em mente que, após a morte de Heliogá-

balo, ele é reintegrado à Roma em seus esgotos, o que nos faz pensar que, somente após sua 

redução a um mero dejeto que a sociedade poderia aceitá-lo novamente. Não foi diferente com 

o próprio Artaud, que estabeleceu sua identidade, desde os momentos mais remotos de sua vida, 

enquanto objeto da ciência, paciente e submisso ao discurso médico. 

Um momento importante em que vemos a ferocidade da porção Toda da função fálica 

em Artaud é o período asilar do poeta. Podemos inclusive nos perguntar se de fato ele estaria 

se usando de recursos metafóricos ao associar os polos do eletrochoque com os “ossos do pai-

mãe” (ARTAUD apud MÈREDIEU, 2011, p. 739). Nesta ocasião, como vimos nos registros 

de aplicação deste procedimento, os itinerários médicos tinham dois destinos possíveis: reinse-

rir o sujeito na função fálica ou torná-lo plenamente incapaz de conviver em outro espaço que 

não o asilo. Notemos o detalhe da capa da tese sobre o eletrochoque de 1943, imagem que expõe 

bem o poder absoluto da medicina: o caduceu erigido no céu que emite o raio em direção ao 

bufão, em queda: 

                                                 
47 Enfatizemos aqui a formulação weberiana quando aponta no Estado o único detentor e executor do artifício da 

violência como forma de manutenção do poder: “É absolutamente essencial para qualquer associação política 

recorrer à violência bruta dos meios coercitivos em face de inimigos externos. (...) O Estado é uma associação que 

pretende o monopólio do uso legítimo da violência, e não pode ser definido de outra forma” (WEBER, 1997, p. 

167). Com uma aproximação da psicanálise, inúmeros textos freudianos tratam da repressão da agressividade e os 

avanços civilizatórios, para que tal afeto seja exclusivamente exercido pelo Super-eu ao Eu – sob a forma de 

sentimento de culpa e angústia moral – guiando este ao ideal socialmente estabelecido. 



104 

 

 

(MÈREDIEU, 2011, p. 707). 

O poder psiquiátrico da década de 1940 se assemelha bastante com os princípios totali-

tários do pai mítico: tomar enquanto objetos os indivíduos. Voltamos à nossa noção de Saber, 

agora em seu traço de totalitarismo. Este pai mitológico que nada falta, é o necessário para que 

haja a unificação da sociedade sob os parâmetros de uma representação, como agente do dis-

curso (LACAN, 1971-1972/2012, p. 200). Isto é, existe ao menos um que alcançou a comple-

tude, que é capaz de nomear-se e nomear aos outros, que não é castrado. Ou nos submetemos 

ao saber que determina nossos nomes, ou somos automaticamente – e violentamente – subme-

tidos por ele, sob pena de morte, desterro ou exílio. 

Podemos dizer que as relações transferenciais, que estabelecem as ligações entre os su-

jeitos e determinam o liame social só são possíveis a partir deste recurso necessário de haver 

Um que represente o ideal – no caso, do mito fundador da psicanálise, do pai da horda, o deten-

tor absoluto do Saber. Seria então ao redor desta figura mitológica que todo os sujeitos se 

uniriam, de laços transferenciais que supõem um saber que remete a este gozo ilimitado. E o 
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amor à servidão, o amor à figura redentora, é o traço característico que estabelece o sujeito em 

consonância com a hegemonia, um sujeito ‘adequado’. 

A instituição, afirmaríamos, poderia estar a serviço de Eros, pois submete os corpos dos 

seres falantes aos métodos de reinserção e readaptação com a promessa narcísica de afeto e 

reconhecimento. Porém, mais do que isso, podemos nos utilizar do significante instituição para 

buscar seu sentido: a instituição institui alguma coisa, estabelece algo, cria e funda algo. Indo 

mais além, a instituição promove a produção de subjetividade que possa ser compartilhada por 

todos promovendo o reconhecimento – entretanto, um reconhecimento a partir da reificação 

dos corpos pelo saber. 

As instituições são a via de socialização por excelência, a via de troca com o mundo que 

institui a noção de homem e determina seus papeis para fazer girar a máquina das relações 

humanas em processos de alienação, onde a relação sujeito-falo se condensa. Se pensarmos nas 

instituições comuns da sociedade, vemos que elas agem parcialmente, pois se ligam umas às 

outras, fechando a cadeia na qual o sujeito se insere e percorre durante a vida. Outro tipo de 

instituição é aquela dita total, onde o sujeito vive integralmente no espaço proposto e cobre 

todas as áreas que existiriam fora desta instituição (GOFFMAN, 1987), ou, seguindo nossa 

linha de pensamento, o representante da representação. 

Neste último encontramos os asilos, pelos quais Artaud teve sua passagem por dez anos. 

E não podemos deixar de notar o significante total que determina este tipo de instituição, e lê-

lo sob a luz do Todo segundo Lacan, com a ajuda da seguinte ilustração: 

São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam seguimentos 

individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; 

garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo 

e dos gestos (FOUCAULT, 1997, p. 127). 

A instituição, ao menos neste período de Artaud, é o laboratório da sociedade sob os 

auspícios da lógica da porção Toda da função fálica. Ela determina os lugares, divide as hierar-

quias e estabelece quais relações são possíveis, através de instrumentos de aplicação dos mais 

diversos. Quando os polos do eletrochoque representam as polaridades materna e paterna, ve-

mos a clareza com que Artaud (2004a) descreve a ação devastadora que as instituições – tendo 

sua raiz fundamental a família – exerce sobre o louco. 
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Mais do que meros instrumentos na aplicação do Todo, as instituições são responsáveis 

em rechaçar a parte que poderia promover uma ruptura em sua coesão. Retornando à imagem 

do bufão sendo atingido pelo raio, é sabido o papel do bobo da corte – deter a verdade inacei-

tável sobre o rei e apresenta-la em uma encenação. O discurso psiquiátrico desse período, nada 

mais era que uma forma de tamponar a verdade com o saber médico. O inominável, para o 

Todo, tinha seu lugar reservado na pólis: manicômios, prisões, asilos, escolas, igrejas, família, 

etc. e dali sairiam (ou não) com seus nomes próprios, proprietários (ingênuos) ou propriedades 

do Nome-do-Pai. A instituição é a Casa Verde de Todos. 

O homem e o nome ‘próprio’ 

Em Zizek (2013a, p. 436), sobre o homem: “identifica meu olhar com o olhar do grande 

Outro, pois nele eu me vejo diretamente através dos olhos do grande Outro” (p. 436). Esta cena 

superegóica é particularmente ilustrativa sobre o que é se localizar enquanto semblante do dis-

curso hegemônico, se identificando com o significante fálico totalitário. Esse reconhecimento 

de si mesmo enquanto sujeito homem só é possível a partir de uma identificação com o signifi-

cante que responda à função fálica: se Todo x é falo de x, todo significante enquanto agente do 

discurso exerce a função de falo. 

 Por que Lacan se utiliza do termo homem para determinar o lado Todo da função fálica? 

A partir da linguagem comum encontramos a seguinte equivalência: homem = humano, sendo 

o homem um termo genérico para todo o ser humano, podendo substitui-lo em qualquer oração, 

vemos como o saber, ao ser desenvolvido, pauta-se exclusivamente na presença do homem na 

história da humanidade enquanto protagonista, e todos os outros como seus objetos: 

Para o homem, o Logos enquanto princípio universal consistente e coerente de toda a 

realidade baseia-se na exceção constitutiva de um X místico inefável (...) o homem 

tende a se identificar de modo absoluto com seu título, a arriscar tudo por ele (morrer 

por sua Causa) (ZIZEK, 2013a, p. 532). 

Eis a irredutibilidade do campo da linguagem enquanto instituinte de uma forma de ex-

pressão já condicionada ao laço social: não importa qual o predicado que acompanha o ele-

mento, o importante é que nos localizamos enquanto homem, enquanto agentes do discurso, ou, 

como diria Lacan, “trata-se de parecer-homem” (LACAN, 1970-1971/2009, p. 31), partilhar 

das insígnias que o fazem parecer, aos olhos do Outro, o homem, que por sua vez tem o pai 

mítico enquanto ideal dessa humanidade, num processo mútuo de reconhecimento. Em suma, 
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ser homem, isto é, se usar da insígnia fálica para fazer parte do Todo, é uma maneira fantasmá-

tica para exercer o gozo onipotente e narcísico do pai do mito freudiano, tendo o poder de 

nomeação enquanto agente do discurso. 

 Contudo, nos aproximando de Artaud, temos o veredito de sua arte: “caio num subter-

râneo e não saio, não saio mais. Nunca mais no masculino” (2006, p. 170). O poeta, como 

podemos aproximar, traz o masculino em sua obra com uma leitura muito próxima da de Lacan, 

quando o estipula enquanto o princípio metafisico por excelência, como a representação comum 

a todos os seres humanos. Ainda define como sendo do homem não apenas o “mundo objetivo 

e descritivo, mas também o mundo interno” (ARTAUD, 2006, p. 105). Assim, tudo o que somos 

capazes de pensar se incluem no Todo; sejam pensamentos sobre objetos da realidade ou obje-

tos abstratos. Assim, a representação Toda é o traço masculino em seu aspecto totalitário sobre 

a coisa que é nomeada. 

Ainda que o masculino seja a representação da força, ele “o sepulta na força. E, quanto 

ao exterior, é uma batida, uma larva de ar, um glóbulo sulfuroso que explode na água” (p. 170). 

Interessante ilustração de Artaud: o homem, enquanto Todo da linguagem, é um invólucro vazio 

que se desmancha, que se rompe, mas que se impõe sob a força de toda uma estrutura que se 

constrói ao redor desse vazio. 

Em diversos momentos Artaud denuncia esse processo alienante de se inserir na socie-

dade e boa parte do sofrimento que ele aponta nos primeiros escritos está submetido a esse 

sentimento de inadequação. Quando aponta que os loucos são “as vítimas individuais da dita-

dura social” (ARTAUD, 1983, p. 30) está denunciando um processo que extirpa a loucura en-

quanto processo criativo do tecido social. Não à toa Artaud se insere sob nomeações como 

drogado, louco ou imbecilizado, pois a ciência reintroduziu a loucura sob o discurso hegemô-

nico, instituindo inclusive o seu lugar – o asilo. 

Assim, podemos pensar nas consequências de uma psicanálise falogocêntrica 

(DERRIDA, 2019), na qual o homem, enquanto significante que universaliza o ser humano 

enquanto sujeito da linguagem, enquanto se utiliza de uma representação para exercer determi-

nados papéis sociais e reiterar uma identidade narcísica. A linguagem, sob esta ótica é compre-

endida então “como aquilo que funciona em suplência, por ausência da única parte do real que 

não pode vir a se formar no seu ser” (LACAN, 1972-1973/2008, p. 66), sendo o falo o 
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significante que tampona o vazio – enquanto vemos Artaud, que reitera que é na angústia do 

não-Ser, no fim do juízo de deus  

Neste lugar de contingência, no qual como Artaud nos exprime que Eros passa por cima. 

Seguindo nossa linha de pensamento, encontramos o lado oposto do necessário e de Eros: a 

contingência da mulher. Em seu seminário XIX, Lacan determina que “é na contingência que 

a mulher se apresenta” (LACAN, 1971-1972/2012, p. 46), isso é, no acaso em relação ao falo, 

como um mero acidente de percurso no decorrer da história do patriarcado. 

 Assim, se a psicanálise promoveu uma revolução, foi por dar voz a mulheres que eram 

nomeadas pelo saber médico como loucas, histéricas, bruxas. Essa voz era suprimida do dis-

curso médico, interditada e calada, se valendo de fraturas da linguagem para lançar seu grito de 

dor. Um grito que expunha, assim como a angústia como bem apontou Artaud, uma alteridade, 

que dizia não à função fálica: um grito não-Todo. 
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2.3 O NÃO-TODO 

Minha língua, sem espaço, sem infinito, sem distância, sem registro, sem conjunto, 

sem geral, sem total, sem harmonia. (...) colocar em contato as moléculas principais 

e forçá-las, numa dança do ato sexual que não é mais que uma caricatura bestial e 

abortada. Não sou pai-mãe, nem pai nem mãe, nem homem nem mulher. 

Antonin Artaud – Sequazes e suplícios (1947) 

A paixão de Antonin Artaud é sobretudo uma resistência ao totalitarismo fálico, como 

ele mesmo nos diz sobre uma revolução que está para além de uma ideologia qualquer, mas 

está na libertação do corpo de seus órgãos. Os mais profundos, constituídos pela cultura em sua 

estrutura patriarcal representativa. Assim, o que está implícito em cada revolução, em cada 

manifestação popular transgressora, é uma espécie de fissura na estrutura social, naquelas for-

mas de vida independentes e livres, que são solapadas pela hegemonia do falo. 

Artaud, enquanto um resto discursivo dos saberes de sua época, tratado como o louco – 

ou, como previu em sua história sobre Heliogábalo, um dejeto – haveria de produzir um corpo 

imaculado, sem órgãos, mas que não era totalmente fora do saber médico que o constituiu. Um 

corpo verdadeiramente castrado, que não se valesse de filiações e de representações que fizes-

sem suplência a esse órgão perdido. Assim, nesse limiar entre o grito e o sopro, adviria um 

corpo que, apesar de corpo, não era constituído como Todo corpo. 

O não-Todo, devemos compreendê-lo não como algo oposto à totalidade, mas como 

alheio a esse grande conjunto, indicando que: “O não-todo não é essa universal negativada. O 

não-todo não é nenhum”, mas sim, o “furo do sistema” (LACAN, 1971-1972/2012, p. 14). 

Como o próprio nome indica, é tudo aquilo que não participa universalmente do Todo: não é o 

oposto, como designa o nenhum; não é o diferente, como pode propor o algum. Se trata daquilo 

que escapa à totalidade radicalmente. Nem um, nem outro, mas o espaço aberto nas malhas do 

discurso. 

Devemos ter em mente que não se trata da negação opositora de um enunciado, pois não 

estamos nos referindo a algo que não é todo. O não-Todo implica num singular, isto é, está na 

compreensão não-binária, que não admite um correlato, nem opositor, nem idêntico. Dessa 

forma, temos que levar em consideração que o não-Todo não anula o Todo, mas institui uma 

nova lei que rompe as ligações que determinam as significações determinadas pelo Nome-do-
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Pai. Escapa, assim, à totalidade da castração, que Lacan (1971-1972/2012) postula como não-

Todo sujeito é castrado, ou, não-Todo sujeito está submetido à função fálica (¬Ɐx.ɸx)48.  

 O que pode significar estar não-Todo na função fálica? Como vimos no início deste ato, 

a função fálica produz, fundamentalmente, um filtro comum no qual o sujeito ‘está no mundo’, 

ou seja, a ontologia do ser. Este ser se manifesta no discurso a partir do semblante, como arti-

fício. Se a partir da função fálica, em sua parte Toda, nos relacionamos unicamente com o 

elemento fantasmático que vestimos no outro, na porção não-Toda, nos relacionaríamos le-

vando em conta algo que, de fato, é da ordem da alteridade. 

Lacan (1972-1973/2010) nos apresenta o não-Todo enquanto uma “existência inteira-

mente indeterminada” (p. 221), localizado entre o possível e o impossível, sempre em suspen-

são quanto ao seu estatuto de ser: existência que “ex-siste” à linguagem, onde “um certo Real 

pode ser alcançado” (p. 77). O não-Todo, ao se apresentar enquanto ruptura da linguagem, abre 

um campo de realocação do significante e do estatuto do ser, buscando significados outros: 

Há relação de ser que não se pode saber. É ela, cuja estrutura eu interrogo em meu 

ensinamento na medida em que esse saber, que eu acabo de dizer impossível, é por aí 

interdito. É aqui que jogo com o equívoco, que nos diz, desse saber impossível, que 

ele é censurado, proibido. Ele não o é, se vocês escreverem convenientemente esse 

‘inter-dito’. É que ele é dito entre as palavras, entre as linhas, e é isso que se trata de 

enunciar: a que espécie de Real ele nos permite o acesso (LACAN, 1972-1973/2010, 

p. 241-242). 

 Dessa maneira, o não-Todo é localizável no campo da linguagem, mas somente nas 

bordas entre o Real e o simbólico, que flerta com a linguagem ao mesmo tempo que não se 

deixa capturar por ela. Tomemos como ilustração o significante: se elidimos sua estrutura, en-

contraremos a letra. A letra transbordada, entre o limite e o ilimitado, busca novas formas de se 

ordenar e se reconfigurar. e aí está o sentido do objeto a ser da ordem da letra, pois é resto 

indeterminado capaz de promulgar um desejo. 

 Recordemos o duplo de Artaud: não há tradução possível para a angústia, ela não é 

passível de ser contornada pela linguagem. Eis uma aproximação bastante potente entre o que 

Artaud denominava como feminino: terrível, subterrâneo e inominável, que só encontra 

                                                 
48 Reiteramos que esta definição é diferente de Todo sujeito não é castrado, uma vez que a negativa está no ele-

mento universal e não em sua particularidade. Dessa forma, haveria alguma contingência entre os seres falantes 

que não participa do Todo, um elemento de resistência. 
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tradução no princípio masculino que o sobrepõe. Encontraríamos uma correlação entre o femi-

nino de Artaud e a noção de “A mulher”, conforme elaborada por Lacan. Se no Todo vimos a 

supremacia do homem, que reproduz fantasmaticamente a falicidade do pai totêmico, do lado 

não-Todo teríamos a mulher, como não-Toda representada pela insígnia fálica. 

O feminino e a natureza 

 Poucos foram os escritos em que Freud pôde descrever a feminilidade com precisão ou 

livre do discurso masculino que a ciência impunha. Na fala de uma de suas conferências isso 

se mostra, ao relatar sobre a feminilidade na psicanálise: “Se desejarem saber mais a respeito 

da feminilidade, indaguem da própria experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas, 

ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e coerentes” 

(FREUD, 1930-1936/2010, p. 165 - grifo nosso). 

Freud postula as formas da feminilidade com características relacionadas ao lugar do 

homem: ou a mulher se coloca enquanto objeto, ou reivindica sua masculinidade, ou torna-se 

mãe (FREUD, 1930-1936/2010). A teoria freudiana é construída fundamentalmente ao redor 

da sexualidade masculina: a natureza da libido seria masculina, a castração se baseia no órgão 

sexual masculino, o próprio mito de Édipo também não escapa à presença do homem como 

personagem principal, enquanto a mulher tem um lugar reservado na teoria enquanto um as-

pecto da subjetividade, a feminilidade. 

Na teoria lacaniana, a mulher enquanto mãe exerce uma função designada pelo sem-

blante, isto é, alcança um agenciamento discursivo e uma representatividade a partir deste lugar 

socialmente aceito para a mulher. A mãe tem uma função específica na sociedade em perpetuar 

o narcisismo, em ser o invólucro da representação que advirá para ocupar o lugar no Nome-do-

Pai. Tanto que, enquanto Outro primitivo, ao ser nomeada como mãe que produz o falo, a mu-

lher se insere no discurso como reprodutora do narcisismo, agindo sob os desígnios da lógica 

fálica. 

 Quando lemos em Lacan que “A mulher não existe” (LACAN, 1970-1971/2009, p. 69), 

podemos lê-lo como uma maneira de dizer que não há um saber universal para explicar a alte-

ridade. Pois, a concepção dos saberes científicos, incluindo a psicanálise, sobre a mulher, na 

verdade, é sobre o homem em relação à mulher, sobre o fantasma da diferença sexual que assola 

os alicerces do conhecimento. Temos a onipotência do fantasma do pai morto, de um desejo de 

acessar o objeto interditado pela lei, de se fazer parte do Todo. Se o significante fálico remonta 
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ao pai da horda, recupera o sentido de sua onipotência por ocupar o lugar de falta ao Outro, do 

lado da mulher encontramos a ausência de um saber que o represente, do objeto a. 

Assim, seguimos Lacan (1970-1971/2009, p. 60) na afirmação: “Não há relação sexual” 

pois a concepção do homem, segundo o mito do pai assassinado, não encontra equivalência 

quando se trata da mulher, não há conjunto Todo da mulher – ou ela se constitui enquanto 

elemento do discurso, enquanto homem (mulher fálica, mãe ou objeto), ou ela está fadada à 

indeterminação. Coisa e representação não são equivalentes – se evocarmos Artaud – o mascu-

lino se sobrepõe, forçosamente, ao feminino. 

 Em Artaud (2006) vemos que o aspecto feminino corresponde ao mais profundo afeto, 

aquele impossível de se apreender pelo masculino da linguagem, que só se apresenta quando a 

representação substitui o afeto. Artaud então estaria, conforme estamos aproximando-o à psi-

canálise, anos à frente de Lacan, indicando a falibilidade do significante, colocando em xeque 

sua existência e lançando a questão – para quê, além da perpetuação da crueldade, haveria de 

existir um órgão? Porém o poeta não ignora que o feminino só pode ser tocado por um átimo 

de instante, devendo ser novamente recolocado no subterrâneo do qual proveio – só é acessível 

quando a razão falha. 

 Seguindo o princípio de hegemonia como propomos anteriormente, nos relacionaríamos 

não com o outro enquanto alteridade, mas sim, com o fantasma do falo como o referencial 

comum para as relações. Enxergamos o outro a partir desta lente fálica, e toda palavra que nos 

é dita, ou nos escapa por não termos recursos para ouvi-la, ou é filtrada por este elemento ho-

mogeneizante e traduzida. Assim como o discurso científico – tomemos o exemplo de Artaud 

sobre a psiquiatria – encara o sujeito enquanto elemento a ser readaptado segundo seu saber, 

teríamos no cerne de nossas relações sociais este mediador que nos faz relacionar com nada 

mais que um espelho. 

 Artaud insiste na sobreposição do feminino pelo masculino, como medida da linguagem 

para o estabelecimento de relações transferenciais – logo, relações de saber e poder – que deli-

mitam os espaços e sugerem as identidades conforme esses espaços. No feminino, tanto em de 

Artaud como da psicanálise lacaniana, haveria algo da ordem da gênese de uma linguagem 

heteronômica, da qual todos somos provenientes e vagamos enquanto estrangeiros, buscando 

novamente a pátria perdida, nos reinserindo, de tempos em tempos, na hegemonia fálica e suas 

determinações: 
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Pátria fêmea (o útero) até serem forçados a emigrar e viver como exilados que sentem 

falta de casa, ou seja, como os homens foram originalmente criados como fêmeas, 

eles devem se diferenciar das mulheres por meio de processos culturais e sociais. 

Desse modo, é o homem, e não a mulher, que é o “segundo sexo” formado cultural-

mente (ZIZEK, 2013, p. 539). 

Afunilando nossos dois autores principais, Artaud e Lacan, conjecturamos que o não 

nascemos homens, mas somos obrigados a nos tornar homens, somos capturados pela estrutura 

e sua centralização no narcisismo. Aproximando a concepção de feminino de Artaud, percebe-

mos a importância de eleger o feminino como campo da angústia e da dissolução, e o que jus-

tificaria a emasculação dos órgãos de deus e sua constante crítica a uma natureza sucumbida 

pelas instituições.  

A tentativa de Artaud não é a transformação do corpo masculino em feminino, – ainda 

que o significante emasculação, em seu sentido comum, aponte para isso – mas indicar a infi-

nitude integral que o não-Ser se apresenta enquanto fora do discurso: “colocar o homem, pela 

última vez, na mesa de autópsia para refazer sua anatomia” (ARTAUD, 1983, p. 161, grifo 

nosso). Refazer a anatomia consiste em reconstruir uma gramática singular, da palavra que não 

se vale a univocidade do sentido, mas da palavra polissêmica, como eram as identidades de 

Heliogábalo, governante que fora criado numa sociedade não-fálica, onde o feminino é que 

engendra o masculino, isto é, uma gramática que permite a ludicidade da linguagem e não sua 

determinação. 

A escrita do corpo sem órgãos 

 Sabemos da importância da escrita para que Artaud se reestabelecesse e não sucumbisse 

ao terror de uma despersonalização completa, que poderia mantê-lo internado até o fim da sua 

vida. De certa forma, a escrita de Artaud pôde reestruturar o nó rompido de sua identidade, mas 

com a condição de edificar, em seguida, um corpo sem órgãos – uma conciliação com um vazio 

que não permite seu preenchimento por nenhum representante. Vimos também que não se trata 

de uma escrita qualquer, mas de uma escrita que avança, desde traços aparentemente primitivos 

até suas poesias mais contundentes, de definições mais vociferantes.  

 Segundo Mèredieu (2011, p. 780), Artaud se empenha a “riscar letras e seguir as linhas, 

o quadriculado estrito do caderno escolar. Recomeçar. Renascer. Reaprender a escrever. Isso 

não deve ter desagradado Artaud, que desse ponto de vista, vira o jogo”. Artaud se utilizou da 
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escrita como recurso para retornar à relação com o Todo, mas criando sua própria lei – trata-se 

de uma lei não-Toda, de uma escrita que, se servindo da linguagem, mais especificamente de 

suas fissuras inapreensíveis, pode recriá-la. 

Encontramos ressonâncias no ato de escrever de Artaud e do trabalho feito por Lacan 

sobre as obras de James Joyce. Segundo Lacan (1975-1976/2007), o dublinense faz de sua es-

crita uma forma de estabelecer uma ordem diferente à da função fálica: 

Alguma coisa lhe aconteceu e faz com que, nele, o que chamamos correntemente de 

Eu tenha um papel muito diferente do simples papel – que imaginamos assim – que 

ele tem para o mais comum dos que chamamos, de modo apropriado, mortais. O Eu 

cumpre nele uma função da qual só posso dar conta pelo meu modo de escrita 

(LACAN, 1975-1976/2007, p. 143). 

Esse Eu que não participa da lógica da insígnia fálica, ou ainda, que não apresenta “in-

teresse por essa imagem” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 146) narcísica de si, só é verificável a 

partir de uma escrita que seja capaz de transgredir a lei do fantasma. Daí o estranhamento da 

escrita de Joyce, que se recria desde as formas mais arcaicas do inglês até formulações de um 

novo inglês, inventado. O que Lacan percebe na obra de Joyce é sua capacidade de retornar ao 

traço da letra e configurá-la de outra maneira, de brincar com o sentido que um significante 

pode ter desligando-o constantemente de seu significado – Um retorno ao útero dos fios da 

história do desejo do homem e seu renascimento: 

Era uma vez numa noite, longo tempo traz, na idade da pedrapassada, quando Adão 

covava e sua madamen fiava sedáguas, quando o homem mulcoloçal e maulandro era 

ingressor e o primeiro leal arcoirisado que sempre teve o probiocaminho dela toldos 

por seus almados olhos e tudoes viviam umamor com todomondo (JOYCE, 2018, p. 

25). 

Haveria algo do traço que se faz necessário para que avancemos para as letras, depois 

os significantes e signos. Esse traço que vem de um “outro lugar que não do significante” 

(LACAN, 1975-1976/2007, p. 141) enquanto a marca do recalque originário49 [Urverdrän-

gung], trata-se de compreender o momento de passagem entre um corpo todo pulsional, não 

atravessado pela linguagem, para uma primeira intrusão de um traço que levaria a primeira 

                                                 
49 Como nos propõe o psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge (JORGE, 2005, p. 22): “um recalque que ante-

cede tudo e está na origem mesma da constituição da estrutura do sujeito” no qual, ao fim da obra de Freud, não 

se trataria mais de uma defesa do sujeito, mas de um mecanismo constitutivo do inconsciente. 
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simbolização recalcitrante; é chamada de sinthoma, como aquilo que impulsiona o ser a sentir-

se homem, a sinthomme (LACAN, 1975-1976/2007, p. 14).  

Com essa escrita, o simbólico volta a ser estabelecido, mas por uma ordem outra que 

não a do discurso hegemônico, como uma alternativa ao Nome-do-Pai, gerando um novo dis-

curso. A partir desse resto que a hegemonia é incapaz de engendrar, se constrói um discurso 

que não faz semblante do Nome-do-Pai, mas de um significante produzido a partir desse irre-

dutível. O sinthoma, acima de tudo, é uma forma de manter “o mundo unido”, garantindo algum 

traço particular que não se inscreve na função fálica: “Se o sintoma é uma formação do incons-

ciente que deve ser dissolvida pela interpretação; o sinthoma é o “resto indivisível” que resiste 

à interpretação e à dissolução interpretativa, uma figura mínima ou nó que condensa o modo 

singular de gozo do sujeito” (ZIZEK, 2013a, p. 741). 

 Isso posto, podemos remontar à ruptura aplicada de Artaud. Em primeiro lugar, a ruptura 

se aplicaria para alcançar uma forma de reconhecimento que não fosse a partir da lógica fálica 

– de um líder central e de uma formação fantasmática do objeto de desejo, segundo os preceitos 

do Nome-do-Pai enquanto parâmetro homogeneizador. Em segundo lugar, o desejo de ruptura 

se manifesta enquanto desejo de desligamento dos significados, para que sejam estabelecidos 

outros que não esses que também respondem à função fálica. Assim, temos um protocolo exer-

cido pelo desejo de ruptura que segue os passos do caminho da análise conforme proposto por 

Lacan: a quebra das identificações fálicas que são estabelecidas. 

 Trata-se daquilo que Artaud nos demonstra ao dizer que a revolução é uma “regressão 

no tempo (...) uma metamorfose das ideias” (ARTAUD, 2004a, p. 234). Joyce vai aos confins 

da história irlandesa resgatando uma linguagem soterrada e transformando-a, criando uma nova 

estética, mais verossímil com sua verdade. Artaud, com suas raízes marselhesas, centro da po-

lifonia europeia, limítrofe entre Gália e Roma, terra dos visigodos, dos cantos da revolução e 

berço da peste cria um corpo sem órgãos, sem líderes, atravessou o rochedo do imperialismo 

europeu com sua escrita.  

2.3.1 DESSER 

Lacan inicia sua aproximação sobre o não-Todo a partir de sua elaboração sobre uma 

escola de psicanálise, que, ao contrário da instituição e sua configuração ao redor do Nome-do-

Pai, de uma configuração de sociedade que não se serve das insígnias fálicas. Lacan se pergunta 

se é possível um discurso que diz não à função fálica, de um discurso não-Todo, pois 
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compreende que a função do psicanalista e seu saber mira em direção à destituição subjetiva, 

não no sentido de reverter às origens da função fálica, mas no sentido de uma ruptura. 

Recapitulando nossas formulações anteriores, vimos que a função fálica exerce uma 

função constitutiva, se valendo de insígnias instituídas para estabelecer a forma relacional que 

dispomos com o falo. “A destituição subjetiva gravada no bilhete de ingresso” (LACAN, 2001, 

p. 257) de uma análise poderia ser compreendida como uma maneira de reduzir ao traço o 

significante fálico, ou seja, destituir o falo de seu lugar de agente e colocá-lo como resto, inver-

tendo a ordem do discurso. 

Nesse ponto, ao buscar construir a sua escola e paramentar os destinos da análise, Lacan 

nos fornece um protocolo que levará ao destino final da análise: ruptura das identificações, 

travessia da fantasia e o enfrentamento de não estar inserido na lei paterna, tendo que restituir-

se a partir de um resto até então não assimilado à identidade, uma espécie de salto no abismo 

do não-Ser. Como nos propõe Safatle (2016, p. 35): 

Saltar no vazio talvez seja atualmente o único gesto necessário. Com a calma de quem 

se preparou lentamente vestindo terno e gravata, saltar no vazio com a certeza irônica 

de quem sabia que um dia essa hora chegaria em sua necessidade bruta, que agora não 

há outra coisa a fazer. 

Porém, cabe diferenciar a destituição conforme propõe Lacan e uma despersonalização 

próxima à experimentada por Artaud em seus primeiros anos de internação. Na despersonali-

zação podemos ver a dissolução total de Artaud, que quase o levou à morte. Tratando-se de 

uma intervenção violenta que aproxima o sujeito a uma espécie de autismo, tornando-o total-

mente alheio, enquanto puro objeto. Na destituição subjetiva lacaniana, pelo contrário, o hori-

zonte de uma análise seria entendido como o esvaziamento das identificações submissivas de 

ordem fálica, que corroboram com o estabelecimento do ideal do Eu e se utilizam do fantasma 

como mediador, promovendo a assunção de uma autonomia do sujeito em relação ao desejo, 

ou melhor dizendo, de um saber-fazer do sinthoma (1975-1976/2007). Assim, a despersonali-

zação é do oposto do Todo fálico, enquanto a destituição subjetiva, como é proposto, é do 

campo do não-Todo. 

Para tanto, trata-se de um lugar de des-ser (LACAN, 2001, p. 581) que, radicalmente, 

dissolveria as identificações fantasmáticas até se aproximar da borda onde não mais se flerta 

com o Real com o anteparo fálico, mas mergulha-se em sua indeterminação com a boia do 
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sinthoma. Tomemos como exemplo o “corpo sem órgãos” de Artaud: se remontarmos ao acon-

tecimento que marca sua inscrição do saber médico – a meningite aos quatro anos de idade – 

vemos que toda sua constituição se dá ao redor dessa medula inflamada, desse órgão afetado e 

em seguida nomeado – como doente, paranoico, louco – estabelecendo uma imagem e um sím-

bolo que o representa para o saber médico. A ruptura aplicada o levaria do masculino do louco 

ao feminino do não-Ser. O elemento que está não-Todo no simbólico, no imaginário e no real 

é o corpo sem órgãos. 

Fazer essa aproximação com o não-Todo, seria estar diante de uma heteronomia radical 

na qual os laços libidinais com os outros perdem o sentido. Mas não devemos radicalizar afir-

mando a inexistência dos laços após essa travessia do fantasma, mas propor uma nova configu-

ração de relação com a alteridade – todos seriam Outros, não haveriam relações especulares, 

pois não há intermediário representativo da não relação. Assim como uma mulher, que só se 

contaria de uma a uma, seria enxergar o outro naquilo que há de mais distinto, livre do fantasma 

que determina o olhar em direção ao objeto enquanto desejo do Outro. 

Assim, remontaremos ao momento em que Lacan iniciou todo o seu processo crítico ao 

falocentrismo – elaborando um programa de destituição subjetiva que tem como meta o Desser, 

isto é, romper com as identificações fálicas instituídas até se aproximar do osso, da escritura do 

sinthoma, produzindo um novo significante instituinte. Um acontecimento que é capaz de afir-

mar que nada mais será como antes. 

Destituição subjetiva 

A destituição subjetiva, ao contrário de um esvaziamento, positiva um desejo que não 

se direciona à formação do fantasma: 

Tal confrontação com um desejo vinculado a um objeto que não se submete mais às 

coordenadas do fantasma impõe uma mudança radical na posição subjetiva, isso se o 

sujeito for capaz de sustentar o investimento libidinal em um objeto posto nestas con-

dições (SAFATLE, 2006, p. 218). 

No sinthoma estaria o traço que não está coordenado pela fantasia, por este ser constituído 

apesar do Nome-do-Pai e que ocupa seu lugar funcional: “tal identificação com o sinthome 

pressuporia uma operação radical de destituição subjetiva” (p. 11). 
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 Não se trata de constituir uma relação autista no lugar da relação transferencial, mas 

desvelar o objeto do fantasma totalitário que tende à um regime hegemônico, de todos ao redor 

da figura do líder mítico que representam a solução de nosso desamparo. Pelo contrário, é a 

partir do reconhecimento do desamparo e da aceitação de nossa porção não-Toda constituinte, 

que poderíamos realizar novas formas de relação: um novo regime de signos que não estão 

atrelados à solução teológica do líder representativo. Somos os únicos responsáveis pelo nosso 

desamparo e só nós podemos direcionar os destinos de nosso sofrimento – o desamparo é irre-

presentável, e podemos ver esse aspecto presente em Artaud desde seus primeiros escritos. 

 O que refletimos a partir da obra de Artaud é da ordem de um desejo pela ruptura, pela 

destituição subjetiva a partir de sua ruptura aplicada. O corpo sem órgãos é ponto irreversível 

da noção de corpo não alienado ao discurso – como puro traço – e acompanhamos todo o per-

curso de destituição que levou a esse reconhecimento. O corpo, que tanto suportou as investidas 

do discurso, não poderia mais se identificar com a imagem fantasmática da realização do desejo 

do Outro. Era necessário estar livre de qualquer instituição que se apossasse de seu corpo no-

vamente:  

Então o espaço do possível foi-me apresentado um dia como um grande peido que eu 

tivesse soltado; mas nem o espaço nem a possibilidade eu sabia exatamente o que 

fossem, nem sentia necessidade de pensar nisso, eram palavras inventadas para definir 

coisas que existiam ou não existiam diante da premente urgência de uma necessidade: 

suprimir a ideia, a ideia e seu mito, e no seu lugar instaurar a manifestação tonante 

dessa necessidade explosiva: dilatar o corpo da minha noite interior, do nada interior 

do meu eu, que é noite, nada, irreflexão, mas que é explosiva afirmação de que há 

alguma coisa para dar lugar: meu corpo (ARTAUD, 1983, p. 156). 

 Artaud é magistral ao nos ilustrar as coordenadas de um desejo para além do desejo do 

Outro. O corpo sem órgãos é um único significante, inventado pelo poeta, que conta sua história 

do início ao fim, ao mesmo tempo que abre uma janela de indeterminação para o porvir. Artaud 

não se esquece de sua história e das relações causais que determinaram sua vida e o objeto de 

sua obra; ele faz algo novo com isso. O que nós devemos mirar enquanto fato relevante é na 

solução poética que ele é capaz de produzir a partir de toda a experiência relatada através de 

sua poesia e de seu corpo – e como isso gerou os mais diversos desdobramentos na filosofia, 

na sociedade e nas relações. 

 Artaud desmontou sua identificação com o discurso inerente ao saber médico e lhe res-

tou o corpo intocável da desorganização:  



119 

 
E ainda que me pressionem com perguntas e por mais que eu me esquive a elas há um 

ponto em que me vejo forçado a dizer não, NÃO à negação; e chego a esse ponto 

quando me pressionam, e me apertam, e me manipulam, até sair de mim o alimento, 

meu alimento e seu leite, e então o que fica? Fico eu sufocado; e não sei que ação é 

essa, mas ao que me pressionarem com perguntas até a ausência e a anulação da per-

gunta eles me pressionam, até sufocarem em mim a ideia de um corpo e de ser um 

corpo (...) é que me pressionavam ao meu corpo e contra meu corpo e foi então que 

eu fiz tudo explodir, porque no meu corpo não se toca nunca (ARTAUD, 1983, p. 

159-159, grifo do autor). 

É desse real do corpo, a partir desse real, que pensamos em Artaud. E eis o ponto dife-

rencial da destituição subjetiva segundo os preceitos do sinthoma: Antonin Artaud, o nome, é 

signo do corpo enquanto sem órgãos, do corpo real da pulsão, que não se submete a nenhuma 

representação – escapa da imagem e da linguagem. 

Ato analítico e o acontecimento 

 Temos então a seguinte configuração formativa: instituição, constituição e, agora, a des-

tituição enquanto parâmetro para o horizonte analítico. Vimos como a instituição determina as 

coordenadas simbólicas para a emergência do sujeito em um determinado lugar social; a cons-

tituição, formatação do falasser à função fálica, determinaria a significação do eu em relação 

ao desejo do Outro, marcado pela lei do Nome-do-Pai. Com a emergência do termo destituição, 

encontramos a ruptura gerada nos lapsos da linguagem e as fissuras do Todo, na aproximação 

do singular do sujeito, o sinthoma. 

O desejo do analista se apresenta enquanto força que irrompe para o desligamento do 

significante com seu significado, isto é, destitui o signo de sua força enquanto saber instituído. 

E é no hiato entre os dois, na fenda criada entre significante e saber, o vazio, que Lacan localiza 

o efeito do ato psicanalítico: “Sentimos o ato psicanalítico ceder ao romper a captação no uni-

versal a que é mérito delas não satisfazer (...) pois o que esse ato discerne é o núcleo que cria o 

vazio em que se motiva a ideia do todo” (LACAN, 2001, p. 375). Dessa forma, o ato psicana-

lítico é um norteador para que definamos o desejo de ruptura enquanto desejo de não satisfazer 

a função fálica, mas aproximar-se ao não-Todo. 

Se o desejo está inscrito na história do homem, o desejo do analista sempre esteve pre-

sente no lastro do não-Todo que corta a história da humanidade enquanto o traço que não cessa 

de não se inscrever no registro simbólicos do sujeito, enquanto desejo de ruptura. Temos 



120 

 

conhecimento da história segundo os efeitos hegemônicos que são causados pelos eventos: um 

campo de imperadores, de reis, líderes que gravaram seu nome na história, da crueldade, da 

segregação, dos escravos que se colocam como fundamento de senhores, de um indestrutível 

falocentrismo que se perpetua e se impõe. Os eventos que se manifestaram a partir de um desejo 

de ruptura, foram sufocados5051. 

Mas como seria uma sociedade não-Toda se não podemos sequer pensá-la? Como pen-

sar o impossível? Badiou faz um levantamento de eventos históricos em que a ideia de ruptura 

se fez presente e que, logo em seguida, foram suprimidas ou terminantemente eliminadas do 

horizonte do possível. Tais eventos propiciariam a emancipação coletiva, a ideia de uma nova 

organização iconoclasta, como foi a revolução francesa em 1789, a comuna de Paris em 1871, 

o bolchevismo em 1902, a guerra popular chinesa em 1927, e assim por diante52. Todas sucum-

biram após sua manifestação, retornando ao subterrâneo do desejo pelas forças do Todo ou 

retornando à ordem hegemônica como sintoma deslocado (BADIOU, 2012, p. 76). 

“Como as vértebras, a minha alma invoca ardentemente a calma; a alma, de maus sonhos 

ao império, sobre as costas vou me deitar e em tuas cortinas me enrolar. Ó trevas, meu só refri-

gério!” (BAUDELAIRE, 2012, p. 159). Assim como Baudelaire era o referencial de uma vida 

subterrânea ignorada pelo Todo da França pós revolução, os poetas conheceram o não-Todo de 

seus contextos históricos, manusearam os vãos da linguagem diretamente através da escrita, 

corrompendo seus significados. É nesse sentido que Lacan afirma que o ato analítico tem como 

correlato o ato poético, pois ambos guardam em si o desejo de ruptura, ambos abarcam em sua 

intencionalidade – não em seu sentido racional – o seu caráter de ruptura: 

Ser eventualmente inspirado por algo da ordem da poesia para intervir como psicana-

lista? É bem nessa direção que é preciso que vocês se voltem, porque a linguística é 

uma ciência muito mal orientada (...). É na medida em que uma interpretação justa 

                                                 
50 Por certo, em consonância com nossas linhas até este ponto, não podemos deixar de ressaltar a força dos peque-

nos grupos, das artes e das revoluções como verdadeiros eventos, ou, segundo Badiou (1996) a noção de fidedig-

nidade com o evento, que são condições da ordem do amor, da poética, do matema e da invenção política. Cf. 

também BADIOU, 1991. 
51 Não somente as revoluções sociais e políticas, mas também no campo das artes e na estética é um movimento 

comum que tais manifestações sejam engolidas pelo hegemônico: “Com efeito, Édipo é literário antes de ser psi-

canalítico. Haverá sempre um Breton contra Artaud, um Goethe contra Lenz, um Schiller contra Hölderlin, para 

superegonizar a literatura e nos dizer: atenção, não vá muito longe! (...) a forma edipiana da literatura é sua forma 

mercantil” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 180). 
52 Incluímos na lista o quilombo dos Palmares, que remontam o período de 1580 a 1710; as revoltas pré e pós 

proclamação da república (Sabinada em 1837, Balaiada em 1838, Canudos em 1896, como as mais conhecidas), a 

luta armada de 1965, dentre tantas outras insurreições ou revoluções populares que cobrem a história brasileira 

desde sua invasão.  
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extingue um sintoma que podemos dizer que a verdade é poética (LACAN, Inédito, 

p. 69). 

Dessa forma, Lacan determina o ato psicanalítico como aquele que causa o “efeito de 

ruptura no cogito” (LACAN, 1967-1968/2009, p. 81) e se utiliza do poema de Rimbaud, A uma 

razão, como a fórmula do ato, como o começo de uma nova harmonia e de um novo amor, 

capaz de determinar o levantamento de novos homens: “Um golpe do teu dedo sobre o tambor 

descarrega todos os sons e começa uma nova harmonia. Um passo teu é o levantamento de 

novos homens e a hora em marcha. Tua cabeça se desvia, o novo amor. Tua cabeça se volta, o 

novo amor” (LACAN, 1967-1968/2009, p. 81). 

Um novo amor, que podemos entender não como o amor que se sobrepõe ao desamparo, 

mas o amor que também o seria apesar do desamparo, de um signo novo do amor, que não 

supõe um saber no outro, mas que se identifica com o seu vazio constituinte. O que devemos 

extrair do ato analítico, acima de tudo, é o efeito que ele pode causar na emergência do objeto 

a:  

Somente daí, talvez se possa proceder a uma ressurgência do ser, cuja condição é 

perceber que sua origem e sua interpelação é a que se poderia fazer do significante do 

Outro enfim desvanecido para o que o substitui, já que também é de seu campo, do 

campo do Outro, que este significante foi arrancado, a saber, o objeto “a”, e é perceber 

também que o ser tal como ele pode surgir de qualquer ato que seja, é ser sem essência 

(LACAN, 1967-1968/2009, p. 91). 

Façamos a seguinte aproximação: um corpo sem órgãos, destituído de deus e do anima-

lúculo que o corrói mortalmente, não seria correlativo a um ser sem essência conforme nos traz 

Lacan, como sujeito que surge a partir do ato? Vemos semelhanças muito próximas que tornam 

possível afirmarmos essa correlação entre ato analítico e ato poético, se compreendemos a po-

esia como um ato de ruptura com os signos estabelecidos.  

Corpo sem órgãos é Sinthoma? 

 Debrucemo-nos novamente no corpo sem órgãos de Artaud, agora que temos alguns 

elementos sobre o conceito de não-Todo. A afirmação pode se mostrar evidente se pensarmos 

que o corpo sem órgãos enquanto um corpo que esteja mais próximo do Real, serviria enquanto 

sinthoma para a suplência do Nome-do-Pai. E, indo mais longe, ao inaugurar uma linha 
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filosófica, poderíamos pensá-la ainda mais enquanto sinthoma. Mas, nos detendo mais ao péri-

plo de Artaud, a que lhe serve este nome corpo sem órgãos, isto é, qual saber-fazer que ele 

determina? 

 Artaud não se deitou no divã e não se submeteu ao processo de destituição que uma 

análise, enquanto aqui propomos, poderia levá-lo. Fez um processo singular, a partir da poesia 

e da arte e produziu, nesse sentido, um significante que condensasse toda sua história e lhe 

desse a possibilidade de iniciar a partir do grau zero da identidade mostra a importância do 

trabalho de Artaud para compreendermos o processo ético e político que se deseja produzir em 

uma análise. 

 O corpo sem órgãos seria sinthoma de que? Se pensarmos em uma chave psicanalítica, 

poderíamos refletir que há alguma aproximação, para garantir uma existência não-Toda, para 

não se deixar alienar pelo discurso hegemônico, como um sinthoma do nada que nos constitui 

essencialmente. É uma prova de que conseguiríamos alguma autonomia ao romper com o 

Nome-do-Pai, de que tornar possível vai além dos parâmetros que já estão dados pela cultura e 

pelos saberes. Mais do que isso, criar um corpo sem órgãos, como deseja Artaud, passa por toda 

uma concepção de mundo que já não é mais que um mero fantasma, que já não pode mais 

determinar os destinos do sujeito. 

 Entretanto, o corpo sem órgãos de Artaud determinou os destinos de outros como Der-

rida, Deleuze, Guattari e do próprio Lacan. É disso que se trata a efetividade de um sinthoma 

enquanto acontecimento: determinar novas coordenadas simbólicas e levar o debate a um pata-

mar que antes era impossível. É criar uma nova lei a partir da destituição das relações transfe-

renciais que determinam o lugar do sujeito no campo simbólico. Sejamos claros: não se trata de 

uma reinserção do falasser na linguagem, mas da reinserção da linguagem no falasser. Artaud 

concorre com o acontecimento que possibilitou a criação da dita filosofia da diferença e de um 

horizonte para a psicanálise que não existiu antes de sua passagem pela história. 

 Entretanto, sejamos lúcidos: o corpo sem órgãos não é igual ou como o sinthoma. Seria 

um contrassenso que essa afirmação fosse postulada nesse momento de nosso trabalho. O corpo 

sem órgãos é para Artaud, aproximativamente, o que o sinthoma é para Lacan, mas não são 

idênticos. Talvez, Lacan pudesse ter se aproximado do corpo sem órgãos a partir da fonte do 

significante. O psicanalista levou cerca de 40 anos para se aproximar daquilo que Artaud tinha 
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como certo desde o início de sua poesia – a impossibilidade da representação e seus efeitos de 

crueldade na imposição de uma insígnia representativa. 

 Artaud não cessou de não se inscrever na obra de Lacan, esteve sempre presente, como 

um elemento recalcado. O ato de Lacan foi determinar um protocolo para a destituição subje-

tiva, inacabado por não conseguir instituir um saber consistente para explicar a inconsistência 

do real. E é dessa forma que não podemos igualar o sinthoma ao corpo sem órgãos – eles não 

são a mesma coisa, um não é metáfora do outro, não são equivalentes. Mas ambos foram pro-

duzidos sob a égide de uma ruptura com as limitações do discurso, do falocentrismo e da razão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando a discussão iniciada na introdução, vimos no decorrer destas linhas passadas 

que Lacan estabelece uma nova configuração para sua psicanálise em suas últimas construções 

teóricas, em especial a elaboração do não-Todo e sua importância para uma psicanálise que não 

se prestasse, ao discurso hegemônico que impõe formas de estar no mundo. A noção de não-

Todo traz à teoria psicanalítica uma abertura para além da função fálica, fundamentando a des-

tituição subjetiva como horizonte de sua prática, na produção de um significante que represente 

a singularidade do sujeito, como não-Todo inserido na linguagem. 

Com Artaud, acompanhamos a construção de seu campo artístico, marcado pelo conflito 

com as instituições e o corpo, encontrando uma possibilidade de diálogo com a noção de não-

Todo de Lacan. Podemos refletir como a arte de Artaud antecede em décadas as formulações 

de Lacan e cabe dizermos que as semelhanças entre os dois saltam aos olhos e nos surpreendem 

sobremaneira. Como suposição, nos perguntamos nesta dissertação sobre uma possível influên-

cia indireta (através de Deleuze e Derrida) de Artaud sobre Lacan. De fato, esta seria a hipótese 

mais provável, uma vez que a resposta do não-Todo de Lacan emerge no período crítico entre 

a psicanálise e seus alicerces estruturalistas e o pós-estruturalismo, representada pelos filósofos 

citados.  

Contudo, é sabido que Lacan já tivera contato com Artaud em outros momentos: através 

da filiação em comum com o surrealismo, no asilo de Sainte-Anne ou mesmo para citá-lo em 

seu escrito. Ainda que críticos de Lacan infiram os mais diversos motivos, não há forma de 

confirmação que nos seja válida para a hipótese de que Lacan tenha extraído de Artaud os con-

ceitos que desenvolve no início dos anos 1970 sem creditá-lo. Fica em aberto a questão do 

porquê o psicanalista simplesmente rechaça a presença do poeta em seu ensino, de por que 

Lacan simplesmente ignora a presença de Artaud em sua clínica e ensino, que permanecerá, 

para nós, sem resposta. 

Quanto ao desenvolvimento desta dissertação, longe de mediarmos a relação de Artaud 

com Lacan, explicando a obra de um pela obra do outro, nos empenhamos em apresentar ambos 

de forma separada, preservando a heteronomia que os separa – mesmo que o Artaud esteja 

presente neste trabalho de ponta a ponta. É inegável que, ainda que singulares, os temas apre-

sentados parecem querer convergir cada vez mais em direção a um núcleo comum, seja um 

corpo sem órgãos ou um corpo não-Todo. 
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Em vez de nos atermos à historicidade que compõe ambos os autores, devemos nos ater 

no alcance de suas formulações, que extrapolam os muros da arte e da clínica e nos fazem 

refletir sobre a constituição da subjetividade e do reconhecimento da alteridade, como um ho-

rizonte ético e político potente. Enquanto convergentes, Artaud e Lacan caminham em direção 

a propor outras formas de estar no mundo, de propostas ativas de interferência sobre a realidade. 

Em Artaud, por conta de seu inegável sofrimento, físico e psíquico, e de estabelecer uma iden-

tidade singular; e Lacan em propor à psicanálise seu horizonte clínico de forma ética e política, 

e dizer à que ela se presta frente ao sofrimento e ao caráter repressivo da vida em sociedade. 

Isso é patente ainda mais nos autores que sucederam Lacan e trouxeram novas contri-

buições à teoria psicanalítica. Zizek, Badiou e Laclau são autores que trazem os desdobramen-

tos da teoria psicanalítica lacaniana que dialogam com o campo social para além da clínica. 

Nesse sentido, a leitura dos três autores foi crucial para que a aproximação com Artaud fosse 

possível, ainda que o núcleo central do que expomos tenha sido desenvolvido sob a pena de 

Lacan. 

Cabe, antes de finalizarmos, relembrarmos alguns pontos trabalhados em que pudemos 

observar alguma reverberação entre os conceitos de ambos autores. Este exercício fará com que 

deixemos marcadas as diferenças e semelhanças de ambos de forma a podermos refletir sobre 

essas possíveis relações e deixando em segundo plano a discussão sobre os motivos de Lacan 

sobre Artaud. 

RESSONÂNCIAS ENTRE ARTAUD E LACAN 

Das diversas aproximações entre Artaud e Lacan, podemos destacar algumas ressonân-

cias que desvelamos, a começar pelas noções de homem e mulher em Lacan que ressoam nas 

definições de masculino e feminino de Artaud: ambos compreendem que os dois polos não se 

relacionam diretamente, a não ser pelo véu da linguagem representado pela função fálica em 

Lacan e a crueldade em Artaud.  

Outra ressonância pode ser encontrada na noção de instituição elaborada por Artaud, a 

partir da crítica ao saber médico, e da noção lacaniana de Todo: o poeta, após todas as investidas 

institucionais tentando reinseri-lo na sociedade, percebe que a estrutura social é feita nada mais 

que por um “amontoado de corpos”; em Lacan, vemos como o falo constitui a realidade e a 

totalidade como uma forma de organização de sujeitos reificados, na reprodução do narcisismo. 
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Por fim, uma outra aproximação possível encontra-se entre as noções de corpo sem ór-

gãos de Artaud e o sinthoma de Lacan: fundamentalmente, o corpo sem órgãos é o produto de 

um processo de ruptura que Artaud já nos apresenta na entrada de sua poética, uma definição 

de corpo livre do poder médico; O sinthoma lacaniano é a redução ao traço das identificações, 

promotor de uma nova forma não-Toda de apresentação do sujeito. 

Homem e mulher/Masculino e feminino 

Lacan estabelece a noção de homem como o agente do discurso, ou o semblante, defi-

nindo-o enquanto elemento intrínseco do laço social a partir da mediação fálica; enquanto a 

mulher é o elemento sobrepujado pelo discurso, colocado enquanto objeto. Em Artaud, o mas-

culino é a linguagem em si, promotora da crueldade, enquanto o feminino se apresenta enquanto 

afeto irrepresentável. Ambas são constatações demasiadamente próximas, pois propõem que, 

tanto a linguagem quanto o aspecto masculino na sociedade (em sua estrutura patriarcal, na 

primazia do homem enquanto insígnia universal) são impostas e se sobrepõem ao feminino. 

 A psicanálise lacaniana, de fato, se sustentou na centralidade do falo para determinar as 

estruturas clínicas e os destinos do tratamento, o que colabora para sua captura por modelos 

clínicos que visam a readaptação do sujeito em detrimento de uma clínica que se propõe a 

transformar a estrutura social. O momento que fez Lacan reformular sua obra foi contemporâ-

neo às grandes manifestações que pediam a reestruturação das instituições na França, momento 

em que Artaud é reconvocado ao debate. Esse falocentrismo foi, aos poucos, sendo desconstru-

ído pelo próprio Lacan, resultando nas suas definições sobre a mulher e o sinthoma, elementos 

não-Todo inseridos na função fálica e destinos de sua última clínica – mesmo que não tenha 

abandonado o falo enquanto elemento essencial da clínica.  

 Em Artaud, o masculino estava presente desde o início com seu termo pesa-nervos, nos 

limites que lhe eram impostos pela crítica e pela medicina que pesavam sobre sua tentativa de 

manifestar sua singularidade e sua arte. Assim, o feminino se reapresenta na sua formulação 

teatral, um teatro não representativo, onde a linguagem se dissolve em gestos – uma linguagem 

concreta. Ao fim de sua obra, o feminino ainda retornaria, como um corpo não invadido pela 

crueldade, que logo se transformaria no corpo sem órgãos. 

 Percebemos destinos semelhantes às elaborações do poeta e do psicanalista: ambos bus-

cavam, seja na manifestação artística ou na clínica, formas de não submissão e da gênese um 

campo criativo. A diferença está na sistematização científica de Lacan – a partir da teoria dos 
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conjuntos e da topologia, além do inevitável atrelamento às suas antigas elucubrações teóricas 

– e o caos poético de Artaud – que criava palavras sonoras, gestos, gritos e ainda assim trazia 

uma crítica lúcida às formas de crueldade. 

 Uma outra diferença está nos desdobramentos de cada um dos autores sobre esse posi-

cionamento em relação aos aspectos masculino e feminino. Artaud propõe a ruptura total dessa 

estrutura social, busca conquistar sua singularidade de maneira radical, enquanto Lacan é mais 

conservador, pois compreende a natureza revolucionária do feminino enquanto reitera sempre 

o cenário situacional da presença do fantasma patriarca. A postura caótica de Artaud talvez se 

justifique pelo sofrimento institucional que sofrera; enquanto Lacan, em situação mais confor-

tável, podia se distanciar e responder com mais frieza sobre o tema.  

O Todo: amontoado de corpos 

 Se a função fálica é uma forma universal de constituir a subjetividade dos seres que 

habitam a linguagem, vimos com a noção do Todo enquanto o campo dos possíveis, uma forma 

totalitária que essa constituição se apresenta. Ao colocar a assertiva: todos os sujeitos são cas-

trados, Lacan reitera que a reificação é resultado das formas de subjetividade atreladas ao dis-

curso como medida de uma pretensa horizontalidade, ao localizar o Eu como objeto de gozo do 

Supereu enquanto forma de submissão à figura de liderança. 

 Artaud se situa no nível da experiência em seu extremo. Sofre a violência na carne e se 

apresenta, com uma excepcional clareza deste lugar, enquanto um objeto da ciência em seu 

Mome. Enquanto objeto da instituição, o poeta viu seu corpo ser transformado naquilo que no-

meou enquanto um discorpo, corpo construído pela crueldade. Toda autoridade deveria ser des-

tituída de seu lugar e a linguagem devia ser a mais próxima possível de sua concretude – só 

Artaud é capaz de se representar. 

 Como vimos também, a instituição estipula lugares, seguindo uma lógica estrutural, que 

remetem a lugares familiares, assim como o saber, que determina quais relações se darão a 

partir do conjunto de significantes. Esses seriam os discorpos, corpos formados por uma cons-

tituição subjetiva que reproduz essas modalidades de ser específicas, gerando o que Artaud 

denominou como o amontoado de corpos. 

 Com Lacan, também isso se mostra com a noção de Todo e da universalidade da castra-

ção. A ideia da representação que se sobrepõe e forma multidões que a seguem, determina 
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também os lugares de sujeição às quais os sujeitos estão colocados para garantirem uma iden-

tidade partilhada.  

Assim, a instituição seria uma espécie de método para a aplicação da função fálica, ga-

rantindo que os corpos serão atravessados e modificados por ela, equalizando as diferenças e 

soterrando o não-Todo e o não-Ser. Quando propõe que a formação de uma escola de psicaná-

lise é uma medida para fugir dessa ação implacável, propõe uma maneira de produzir uma sub-

jetividade que não torne os sujeitos meros objetos de gozo, como um elogio à autonomia – ainda 

que, futuramente, Lacan tenha que dissolver essa escola, pelo seu fracasso. 

Ato analítico e Ruptura aplicada 

 A palavra poiesis, raiz grega da poesia, nos dá uma ideia interessante sobre o que pro-

pomos enquanto ato analítico e ruptura aplicada – ambos visam estabelecer um ponto zero de 

criação. Partimos de outros dois correlatos para essa elaboração: o ato analítico e o ato poético. 

A palavra grega nos propõe justamente a ideia de uma criação. Não necessariamente nos anco-

raremos no sentido de criação que a palavra propõe, mas devemos olhar melhor para o sentido 

de acontecimento que ela nos traz. 

 O conceito de acontecimento ou evento (BADIOU, 1996), sob a luz do que Lacan pos-

tula em seu dispositivo clínico como o “ato psicanalítico” (LACAN, 1967-1968/2009), traz em 

si uma potência formidável para pensarmos nas transformações sociais que podem se originar 

a partir do esgarçamento da realidade e de suas leis conforme impostas através das instituições. 

Devemos ter em mente, entretanto, que ruptura não é o mesmo que destruição, mas mais uma 

reconfiguração simbólica das disposições dos lugares e identidades. Ele nos diz, antes de tudo, 

que nada será como antes, que, levando ao pé da letra, a presença do nada antes de uma cons-

tituição dada pela lógica falocêntrica. 

 Por isso, acreditamos ter apresentado Artaud de forma propícia ao ilustrarmos a desti-

tuição subjetiva e seu alcance político. Talvez seja o ponto de maior confluência entre os dois 

autores, pois nos traz uma possibilidade de subjetividade que não propague as formas de vio-

lência características do narcisismo. Ao mesmo tempo, não podemos nos cegar com essa seme-

lhança – não há relação; devemos ler, ambos, em sua singularidade. 

  A função fálica exerce o poder de submissão, de manter o sujeito sob a linguagem e se 

perpetuar, como um movimento conservador da constituição subjetiva. Para tanto, serve-se das 
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instituições para a manutenção da hegemonia, estabelecendo o Todo enquanto estado de situa-

ção. Elevando essa configuração ao seu limite, encontramos a configuração do fascismo como 

uma sociedade totalmente centralizada na representação fálica. 

 Se pudermos pensar numa manifestação não-Toda fálica da sociedade, veríamos como 

o acontecimento é a marca de uma virada discursiva e só pode ser apresentada como uma rup-

tura aplicada de algo que está no nível do corpo não-Todo marcado pelo fantasma. Foi assim 

em Heliogábalo e foi assim também nas revoltas que descrevemos. Porém, assim como Helio-

gábalo que foi morto e reabsorvido enquanto resto, essas manifestações de ruptura também 

tiveram seu fim com o recrudescimento do falocentrismo.  

 A questão que deixamos em aberto é, se a partir dos corpos, como o de Artaud, podemos 

exercer uma abertura que favoreça o acontecimento e se somos capazes de mantê-lo, se há uma 

forma de sustentar uma heterogenia sem que sejamos cobertos pelas malhas de um totalitarismo 

hegemônico das formas de estar no mundo. Talvez Lacan tenha se empenhado em elaborar uma 

não-instituição a partir da destituição subjetiva, ainda que tenha percebido que sua empresa 

estava fadada ao fracasso, ao, mais uma vez, se entregar ao falocentrismo.  

Eis a paixão de Artaud segundo nossa leitura: uma eterna busca pela voz de uma alteri-

dade roubada, de uma singularidade reprimida, de uma inominável heteronomia. Uma voz que, 

quando evocada, logo é calada ou acalmada. Se há uma forma heterônima de estar no mundo, 

parece ser da ordem de uma perpétua poiesis, de uma ruptura e uma coagulação; ou, segundo 

Guimarães Rosa, de um rasgar-se e remendar-se. 
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POSLÚDIO 

Se Platão nos convida a pensar a república como uma organização onde a racionalidade 

impera seguindo parâmetros igualitários e de comunhão, os poetas não teriam nenhum espaço 

para sua existência nesta configuração de poder; estariam fadados a caminhar à exaustão, sem 

território, nem porto seguro, fadados a viver em eterna deriva, eternos imigrantes, não estando 

à altura de fazer parte da totalidade que representa a união dos indivíduos da República ideal. 

O poeta platônico, ao mimetizar o fora da razão, não haveria de ter nenhum lugar possível a 

não ser entreter a ‘seriedade’ da pólis. 

Que fora seria esse, condenado por Sócrates em seu diálogo? Eis um dos poetas denun-

ciado por Sócrates enquanto um poeta imitativo: Hesíodo. Voltemos à questão das musas, con-

forme vimos de passagem na introdução destas linhas. Miremos em Hesíodo (1995) e nos ser-

viremos da didática de seu comentador, Jaa Torrano (HESÍODO, 1995), para investigar a fun-

ção da musa na poesia clássica: 

A primeira palavra que se pronuncia sobre o nascimento dos deuses é Musas, no ge-

nitivo plural. Por que esta palavra e não outra? Dentro da perspectiva da experiência 

arcaica da linguagem, por outra palavra qualquer o canto não poderia começar, não 

poderia se fazer canto, ter a força de trazer consigo os seres e os âmbitos em que são 

(HESÍODO, 1995, p. 16). 

Força inaugural do ser, as musas clássicas são a força inicial, o arkhé que gera todos os outros 

seres. Como forma primordial da força de criação, não cabe aos homens contorna-la: “é a pró-

pria força e presença das musas que gera e dirige nosso canto” (HESÍODO, 1995, p. 16) e  

Os versos que seguem ao verso inicial são desdobramentos e explicitações do que 

neste nome (Mousáon = pelas musas) se diz no início e como o princípio: o pronome 

Elas, a indicar sempre este nome-ser do Canto, retoma-o como sujeito das cláusulas 

descritivas e narrativas das atividades habituais deste Canto que pelo nome numinoso 

se evoca e se faz presente (HESÍODO, 1995, p. 16). 

Puro vir a ser são as Musas, que não se deixam confundir com os seres, sendo mais 

próximas da Noite que do dia, mais familiares aos inconscientes e aos oníricos. O Canto e a 

dança da gênese das deusas fecham-se com: 

A noite negra (expressão do Não-Ser, filha do Kháos, a noite circunstante e a solitária 

geradora de todas as forças que marcam pela privação e não-ser a vida do homem) e 

a referência à sagrada geração (= ser) dos outros imortais sempre vivos. Assim, 
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enantiomologicamente, as potências ontofânicas (Musas) situam-se no meio da po-

tência do não-ser e da privação (Noite) e mais: trazem junto à sua plenitude configu-

radora da Ordem e da Vida esta Força originária da Negação (HESÍODO, 1995, p. 

18). 

O princípio feminino e fundamental gera a Noite, o Acheronta caótico do Não-Ser. Para 

uma organização que se permite apenas a se estruturar nos pilares da razão, é inaceitável dançar 

o canto das Musas, colocando em risco a organização pautada na totalidade e igualdade. Trata-

se de uma linguagem que transmite o indizível, do incontrolável do subterrâneo, do desejo de 

não ser. Apenas depois é que a presença do nome viria a se ligar ao não-Ser, mas ainda assim, 

seria um nome polissêmico, sem uma representação específica e delimitada: 

Pronunciado sob a forma deste Nome de um Deus, ouve-se toda uma canção como 

um Nome nesta canção que é a Teogonia. Este nome em que se condensam tantos 

sentidos e significações é um Nome intenso e que atua com intensa força sobre o 

ouvinte: é um Nome Numinoso, i.e., este Nome tem em si um Nume – é um nome 

carregado de energia (sagrado) como é sagrado o Deus (HESÍODO, 1995, p. 84). 

 É somente daí que a figura de Gaia pode emergir, como a natureza em sua personifica-

ção. Gaia, dá origem aos deuses, tendo em Urano seu filho e marido, gerando na sequencia 

Cronos, que o castraria e tomaria seu poder como representante do Olimpo, para depois ser 

substituído por Zeus. Urano, ao ser dilacerado e castrado pela foice do tempo, tem seus testícu-

los jogados no oceano, que fecundam as águas e geram Afrodite, uma mulher que guardaria em 

seu ser a feminilidade das musas outrora perdida por conta da nomeação dos deuses. 
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