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EMENTA 
 
Na primeira lição do Seminário 9, Lacan chama a atenção da sua audiência 
para o fato de que se pode encontrar uma alternância em seus seminários; os 
seminários ímpares tratam da temática do significante e os pares tratam da 
temática do sujeito. Consequentemente, diz ele, o Seminário 9 trata do 
significante, já que “importante na identificação deve ser, propriamente, a 
relação do sujeito com o significante.” (LACAN, 1961-1962/2003, p. 13). 
Considerando-se a experiência com que lidam os analistas, prossegue ele na 
lição 2, identificação é “identificação de significante”. (p. 25). 
Em uma das últimas sessões do Seminário 8 (a de 7 de junho de 1961) ele já 
assinalara que os dois primeiros modos freudianos da identificação são 
fundamentais. Neles “a identificação se faz sempre por ein einziger Zug” (...) e 
“isso converge com uma noção que conhecemos bem, a do significante.” (p. 
344). Porém, já deixara insinuada a tarefa de formalização requerida adiante, 
na medida em que o traço único (einziger Zug) não é dado como significante, 
mas, possivelmente, seja um signo. “Para se dizer que isso é um significante, 
seria preciso mais” (Id.): que ulteriormente ele esteja em relação ou seja 
utilizado em uma bateria significante. 
E é a essa tarefa de formalização que ele se dedica no Seminário 9: de 
substituir a inclinação idealista das articulações do sujeito na tradição filosófica 
clássica (essa “função de idealização” sobre a qual repousa a necessidade 
estrutural do ideal do eu), por esse “ponto não místico” e perfeitamente 
concreto da identificação inaugural do sujeito com o significante radical (o traço 
unário). Afinal, o objeto da Psicanálise convoca que se acrescente, às funções 
da linguagem no campo do real, uma articulação lógica. E o esforço de Lacan 
será mostrar que o sujeito não está nem na individualidade real do organismo 
vivo, nem no sujeito do discurso preso nos mecanismos do significante, que 
fala de tudo o que vive e que faz com que o vivente viva tudo falando-o: a 
função do sujeito joga entre esses dois polos. 
Como assinala Prates Pacheco (2014, p. 17) será a partir desse momento do 
ensino de Lacan que os conceitos de escrita e letra passarão a ganhar força 
clínica e teórica. Mas isto não significa que estivessem inteiramente ausentes 
nos momentos anteriores, como lembra o próprio Lacan na sessão de 20 de 
dezembro de 1961 do Seminário 9: “há muito tempo faço intervir no nível da 
definição do inconsciente a função da letra.” (p. 89). 
Em seu esforço de articular não psicologicamente a função do sujeito, mas sim 
em referência ao significante, Lacan descobre um sujeito que não se confunde 
com o significante como tal, “mas que se desdobra nesta referência ao 
significante, com traços, com características perfeitamente articuláveis e 
formalizáveis”. (Id.) E, nesse percurso, ele afirma que já esbarrara 
anteriormente com a função da letra. Primeiro, em “O seminário sobre ‘A Carta 
Roubada’” (1957a/1966), onde já se indicava que alguma coisa, a tomar no 



sentido literal do termo lettre era determinante na estrutura psíquica do sujeito. 
Depois, quando falou da instância da letra no inconsciente (1957b/1966), a 
partir das metáforas e metonímias. Porém, “chegamos agora, com essa 
largada que fizemos a partir da função do traço unário, a algo que vai permitir-
nos ir mais longe.” (LACAN, 1961-1962/2003, p. 89). 
Na raiz do ato de fala há um momento em que ela (fala) se insere em uma 
estrutura de linguagem. A essa estrutura de linguagem, enquanto caracterizada 
nesse ponto original, Lacan busca aproximar-se teoricamente por meio da ideia 
de uma contemporaneidade original da escrita e da própria linguagem, pois a 
escrita é conotação significante. Não que a fala a crie, mas sim que a leia: “a 
gênese do significante num certo nível do real, que é um de seus eixos ou 
raízes, é, para nós, sem dúvida, o principal para conotar a vinda à luz do dia 
dos efeitos, ditos efeitos de sentido.” (Ibid., p. 117). 
Nessa relação primeira do sujeito (naquilo que ele projeta atrás de si 
nachtraglich), pelo fato de se engajar por seu ato de fala no discurso comum 
(fala balbuciante, a princípio, depois lúdica e até mesmo confusional), é aí que 
se produz esse algo que os psicanalistas interrogam, diz Lacan, em nome da 
fórmula “wo es war, soll ich werden”. (Id.). 
O objetivo deste seminário de núcleo é acompanhar a formalização lacaniana 
da função sujeito, no Seminário 9, a partir do significante, do traço unário e da 
letra. 
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