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Alétheia (A Verdade) nunca se desvela por inteiro1 
Rita Smolianinoff2 

 

 

 

"Tudo é verdadeiro em parte, e em parte também falso. 
(...) A imaginação é essa parte enganadora no homem, 
essa senhora de erro e de falsidade (...). Mas, sendo o mais 
das vezes falsa, não dá nenhuma marca de sua qualidade, 
marcando com o mesmo caráter o verdadeiro e o falso”.  
Blaise Pascal 

 

 

Já há algum tempo me dedico ao estudo da constituição do Sujeito que, como se 

sabe, precisa passar por algumas operações fundantes para que emerja como tal. Ao 

iniciar o meu estudo do Seminário 16, De um Outro ao outro (LACAN, 2008), 

enfocando, desta feita, a formação do psicanalista, me vi levada a uma articulação entre 

este tema e o da constituição do sujeito. 

Em um primeiro texto produzido e ao qual intitulei “Entre o Infinito e o Nada: 

Desconstruções de Fim de Análise” (SMOLIANINOFF, 2013), abordei a “aposta de 

Pascal”.3 O eixo desse trabalho era – e ainda o é -, “O Saber e a Verdade em 

Psicanálise”.   

Esse tema me propiciou a oportunidade de refletir sobre as possíveis 

semelhanças da operação (de constituição do Sujeito) com aquela outra que produz um 

psicanalista. 

Estou trabalhando, então, com os seguintes conceitos teóricos: a constituição do 

Sujeito e o Outro x a constituição/formação do psicanalista x a aposta de Pascal x o 

saber e a verdade em psicanálise. 

Trago, assim, algumas breves anotações que pretendem dar continuidade aos 

meus estudos. 

 

                                                           
1 Texto apresentado XIX Jornada Freud-Lacaniana,  Best Western Manibu Hotel, Recife/PE, 23.11.2013.  
2 Psicanalista, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil/PE. E-mail: rs@hotlink.com.br. 
3 Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo moralista e teólogo francês, nasceu em Clermont-Ferrand 
(França), em 19.06.1623 e morreu em 19.08.1662. Obras: Pensamentos, Les Provinciales, Diversão e 
Tédio, Arte de Persuadir, entre outras.  
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A constituição do Sujeito e o Outro:  

 

Sabe-se que para se aceder à condição de Sujeito é necessário que se passe por 

algumas operações constituintes, em tempos distintos desde o nascimento.  

Num primeiro tempo, o bebê, ainda em estado de puro real, tem seu grito 

enlaçado pelo significante materno. O seu grito, então, será significado pela mãe – e 

devolvido a ele – como “está com fome”, “está molhado”, “está com sono”. Supor ao 

bebê que ele pode falar, que ele pode pensar, que ele pode sentir algo de próprio, 

sobretudo, supor ao bebê que ele sabe, essa é uma das condições iniciais que inscreve 

esse bebê na ordem da castração simbólica, pela atribuição da linguagem que lhe é feita. 

É uma aposta do Outro que, na sua origem, e, como em toda aposta, já inscreve uma 

perda. 

O bebê permanece em posição de alienação até o Estádio do Espelho, operador 

psíquico pelo qual o bebê, vendo sua imagem no espelho, já se percebe como separado 

do outro, já se vê como um ser inteiro. Esse tempo acontece, Lacan dirá, entre os seis e 

os 18 meses de idade, quando ele já dispõe de certo desenvolvimento neurológico. 

Sabemos que dessa operação de alienação e separação cai um resto, que Lacan 

chama de a. Ao mesmo tempo em que provoca no bebê um júbilo por se reconhecer 

separado, esse momento é bastante delicado, pois, se ele está separado, então ele “caiu” 

de um Lugar, que Lacan chama de Outro; assim, falta algo a esse Outro. Será na busca 

de preencher isso que falta ao que o Sujeito basculará seu Desejo, sempre esperando que 

esse Outro lhe demande algo. 

Não mais um só, agora dois: em presença de um Sujeito e de um Outro, a 

dialética viabiliza um jogo para o Desejo;  

Tudo isso só foi possível porque já existia nesse Outro a inscrição do 

significante Nome-do-Pai e é esse significante que, em primeiro lugar, se inscreve no 

bebê. Herança bendita, abre para ele a condição estrutural e estruturante de se tornar 

Sujeito do seu próprio Desejo, saindo da posição de objeto do desejo do Outro.  
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A constituição/formação do psicanalista 

 

Para poder aceder à posição de psicanalista, há que ser Sujeito e ter Desejo.  

É necessário que, primeiro, esse Sujeito aceite se submeter ao jogo psicanalítico 

e se aliene na transferência ao Outro analista, atribuindo-lhe um saber sobre a sua 

verdade; com isso o analista é colocado no lugar de representante do Outro, instalado na 

posição de um Sujeito Suposto Saber.  

Em um tempo lógico de fim de análise, liberto do jugo de um não saber sobre o 

seu sofrimento, destitui o seu próprio analista como Sujeito Suposto Saber e bascula seu 

desejo transferindo-o para a psicanálise. Sabendo-se inexoravelmente destinado a 

conviver com os limites impostos pela castração e destituindo o analista do lugar de um 

Outro para o qual endereçava sua demanda, pode, a partir de então, constituir-se como 

aquele que também poderá ocupar este mesmo lugar e suportar a demanda de saber por 

parte de um analisante.   

Ao dar-se conta de que ele é o único que pode saber sobre a sua verdade e que 

mesmo assim esta jamais se revelará por inteiro para ele, ao conseguir conviver com a 

verdade da sua castração, o Sujeito terá condições de passar a funcionar como 

psicanalista. 

Uma vez destituído e, com isso, o analista cai dessa posição de Sujeito Suposto 

Saber como um resto, ao que Lacan chama de a. 

 

 

A aposta de Pascal 

 
“Sim, mas é preciso apostar: isso não é voluntário; sois 
obrigados a isso; (e apostar que Deus é, é apostar que ele não é). 
(...) Vossa razão não é mais atingida, desde que é preciso 
necessariamente escolher, escolhendo um dentre os dois”. 
(PASCAL). 

 

 

Lacan tomará a “aposta de Pascal”4 (Blaise Pascal, matemático e físico francês, 

1623-1662) para tratar do fazer analítico ao longo de 18 de seus seminários: versa, essa 

                                                           
4 Proposta argumentativa de filosofia apologética criada por  Blaise Pascal: postula que há mais a ser 
ganho pela suposição da existência de Deus do que pelo ateísmo, e que uma pessoa racional deveria 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolog%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exist%C3%AAncia_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
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aposta,  notadamente, sobre um “ato de fé” que postula que, embora não se possa 

comprovar a existência de Deus, deve-se apostar nela – na existência -, já que isso 

implica em – no caso de ele de fato existir – se ganhar uma infinidade de vidas 

infinitamente felizes. Caso ele não existe, não há nada a perder.  

Francisco Fernandes, em seu artigo “Infinito Nada - o Apostar de Pascal”5 assim 

explica: 
 “A configuração da aposta correlaciona uma decisão quanto ao nosso modo 
de nos conduzirmos na vida – vida pia ou vida mundana – à existência ou 
não de Deus. Há quatro possibilidades, que constituem uma combinatória: 
vida pia x Deus existe; vida pia X Deus não existe; vida mundana x Deus 
existe; e, finalmente, vida mundana x Deus não existe. Não é necessário 
esmiuçar nenhuma dessas possibilidades para situar a evidência de que, quer 
queiramos ou não, na vida, caímos necessariamente em uma delas. Não há 
como não apostar.” 

 

No Seminário 13, O Objeto da Psicanálise (LACAN [1965/1966])6 Lacan nos 

diz: 78   
 
A aposta está na aposta de Pascal sobre a existência do outro. Que esta 
aposta assegure essas duas linhas separadas por uma barra, Deus existe, 
Deus não existe, a saber, como lhes disse, a aposta de Pascal permanece em 
suspenso porque se Deus não existe, não há aposta, já que não há nem Outro 
nem aposta. Muito longe disso, a estrutura que a aposta de Pascal adianta é a 
possibilidade não somente fundamental, mas, eu diria essencial, estrutural, 
ubiquista9 em toda estrutura do sujeito, que o campo em relação ao qual se 
instaura a reivindicação do A, o objeto do desejo, é o campo do Outro, 
enquanto dividido em relação ao próprio ser, que é o que está em meu grafo 
como S(A barrado). (LACAN, [1965/1966 aula de 02.02.1966]). 

 

 

Observem que essa importante relação entre a “aposta de Pascal” e “Outro” já se 

anuncia com clareza desde o Seminário 2, O eu na teoria de Freud e na técnica da 

                                                                                                                                                                          
pautar sua existência como se Deus existisse, mesmo que a veracidade da questão não possa ser 
conhecida de fato. Pascal formulou a questão em um contexto cristão, e foi publicado na seção 233 do seu 
livro póstumo "Pensées" (Pensamentos). Historicamente, foi um trabalho pioneiro no campo da teoria das 
probabilidades, marcou o primeiro uso formal da teoria da decisão, e antecipou filosofias futuras como 
existencialismo, pragmatismo e voluntarismo. 
5 FERNANDES, Francisco. Infinito Nada - o Apostar de Pascal. Disponível em 
http://www.tempofreudiano.com.br/artigos/detalhe.asp?cod=65. Acesso em 12.07.2013. 
6 A tradução livre de todas as citações em espanhol é minha. 
7 Lacan anuncia que naquele ano ensinará a colocar a função do objeto a  através de uma série topológica 
que é  a “aposta de Pascal” (LACAN, [1965/1966], lição 9 de 12.02.1966). Na lição seguinte (de 
12.02.66) ele diz que “A aposta está na aposta de Pascal sobre a existência do outro”. 
8 Na versão em espanhol de que disponho, “outro” está grafado com "o" minúsculo. 
9 que está ou existe ao mesmo tempo em toda parte; onipresente (Houais). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
http://www.tempofreudiano.com.br/artigos/detalhe.asp?cod=65
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psicanálise, justamente por um capítulo intitulado “Introdução ao Grande Outro” 

(LACAN, 1998, p.296 e segs.) em que Pascal é citado a propósito de seu terror pelo 

“silêncio eterno dos espaços infinitos” que tanto o aterrorizava (LACAN, 

2008[1954/1955]).10  

No entanto, segundo Lacan, citado por PITTERI (2012) “Pascal nunca 

pretendeu fazer a aposta se sustentar”.    

 

Um ato de fé: o saber e a verdade em psicanálise 

 

“O analista é, com efeito, o sujeito suposto saber, suposto 
saber tudo, salvo no que diz respeito à verdade do 
paciente”. (LACAN)11. 

 

No Seminário 16 podemos ler que “a aposta de Pascal” não deixa de se articular 

ao “que podemos chamar de a palavra do Outro, e a palavra do Outro concebida como 

verdade.” (LACAN, 2008 [1968/1969], p.168). A verdade e o saber se articulariam 

diretamente à aposta de não saber a verdade em uma aposta de que um Outro a saiba. 

Demandando um saber sobre a sua verdade, do fundo de suas indagações, o 

analisante parece estar dizendo que nada quer saber sobre a sua castração: “É você 

quem sofrerá se me demandar a verdade  (...). Você não gozará de minha verdade e é 

por isto que lhe suponho saber.” (LACAN [1965/1966] aula 9 de 02.02.1966).   

Tendo me perguntado e detido, num primeiro momento, sobre em que aposta o 

Sujeito quando endereça uma demanda de cura para seu sofrimento, supondo ao analista 

um saber sobre a sua verdade, já agora me detenho na pergunta: em que aposta o 

analista quando consente em escutar um Sujeito que lhe dirige a demanda de uma 

verdade que sabe não possuir? 

Toda aposta é um jogo: “cara ou coroa?” (LACAN, 2008 [1966] p.123). O 

parceiro existe ou não existe? O lado fascinante da aposta produz uma confusão que só 

se dissipa quando se percebe que aqui se trata do Nome-do-Pai, escolha que consiste, 

então, na existência ou inexistência do Outro.  

A este respeito, Maria Bernadette Pitteri (PITTERI, 2012) escreve:  

 
                                                           
10 Quando  cita Pascal no trecho em que se trata do penso que Lacan antecipava a entrada em cena do  
“Infinito nada” do que  adiante se servirá mais amplamente e com mais precisão  
11  [1965/1966] aula de 02.02.1966 
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A experiência da psicanálise se confronta com o efeito da perda, efeito 
simbólico inscrito no vazio produzido entre o corpo e seu gozo. Não por 
acaso, Lacan aborda a aposta de Pascal no Seminário 16: de um Outro ao 
outro 1, visto a relação entre o efeito da perda, o objeto perdido a que Lacan 
chama “a”, e o lugar “Outro”, sem o qual o objeto não se produz (...). 
 

 
A “aposta de Pascal” está em seu livro “Pensamentos”, do qual reproduzo um 
trecho:  

 
Sabemos que há um infinito e ignoramos a sua natureza, assim como 
sabemos que é falso que os números sejam finitos; é, pois, verdade que há 
um infinito em número, mas não sabemos o que ele é. É falso que seja par, é 
falso que seja ímpar; porque, acrescentando-lhe a unidade, ele não muda de 
natureza: no entanto, é um número, e todo número é par ou é ímpar; isso é 
verdadeiro para todos os números finitos. Pode-se, pois, saber que existe um 
Deus sem saber o que ele é. 
 
 

Ao sujeito da psicanálise, conforme formulado por Lacan, corresponde um 

conceito de Outro como aquele a quem se supõe um saber. Esse desenvolvimento se dá 

a partir de Descartes e nesta perspectiva se pode pensar que o Outro tem consistência, 

logo existe. Ao deslocar de Descartes a Pascal esse conceito, Lacan pôde redefini-lo 

como aquele que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum: 

incompleto, inconsistente, para existir depende de uma aposta que o Sujeito faz nele, 

sem sequer saber que o está fazendo (GUÈGUEN, 2007/2008).  

Na dimensão da transferência o Sujeito fala, falha e revela que há uma verdade a 

ser desvelada, Alétheia, aquela que nunca se desvelará por inteiro. 

Desconstruir a ficção de que tal verdade pode ser absolutamente revelada – o 

que provocaria um choque com o absoluto, com o real, com o a – é a dor crucial que 

atravessa o Sujeito ao longo do seu processo de mergulho no infinito iceberg do 

inconsciente, onde o saber se aloja sorrateiro.  

Ao longo do seu processo de análise, em que apostou no saber do analista 

elevado à condição de Outro, o Sujeito vai vivendo a paulatina desconstrução de suas 

ficções fundamentais, rumo à verdade da sua castração, através de um discurso que 

oscila entre o “sem palavras” e aquilo que não pode ser dito.  

A posição do psicanalista se alicerça na assunção da perda, naquilo que provoca 

o efeito da perda. (LACAN, [1966] 2008, p.124). E, de fato, a presunção de uma aposta 

repousa em que, ao apostarmos, já estamos perdendo. Aquilo que está em jogo na 

aposta já não nos pertence. Uma palavra falada, não se recolhe jamais. 
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Paulatinamente desconstruído, o Outro concreto já não sabe...: o Sujeito, 

confrontado com sua falta, entra na posse de um saber sobre sua verdade que, mesmo 

assim, não se revela por inteiro. O Sujeito se confronta com sua solidão inexorável e, 

para sobreviver, inventa. 

Atravessado por essa falta, podendo já suportar a realidade de sua solidão 

enquanto Sujeito, o final da análise deixa cair o Outro destituído e na posição de resto. 

Segundo Polak, 

 
 “o que vai ser tomado enquanto discurso, como conteúdo manifesto, revela 
algo do Sujeito, não necessariamente revela algo ao sujeito, (...) a psicanálise 
serve para refazer esse Sujeito, que não quer se incorporar na cadeia dos 
significantes, desprendendo-se de seus significantes particulares do desejo 
do Outro” (POLAK, s/d). 

 

É que “a aposta no início já estava perdida” (LACAN, [1966]2008, p.123/124).  

A formação do psicanalista, assim, parece depender desse tempo lógico em que 

um Sujeito, tendo se submetido a uma análise,  emerge da relação com o analista em 

posição de separação, sabendo que há um resto que cai (o próprio analista como objeto 

a, como no tempo da constituição do Sujeito), escancarando uma falta incontornável 

com a qual terá que se ver, e a qual passa  a buscar preencher.  

Poderá então, instalado na “solidão de sua finitude” (POLAK, s/d), entre enlaces 

e desenlaces de significantes que parecem estar em constante errância  dentro da infinita 

cadeia do inconsciente, navegar no espaço aberto do simbólico, confrontando-se com 

sua angústia por um vazio do qual nada sabe falar.   

Na busca de um novo destino para sua falta, transferido à psicanálise, o Sujeito 

poderá assumir, ele próprio, o desejo de analista e se colocar no mesmo lugar de 

semblant  de Outro para alguém, quando ele próprio poderá apostar, de dentro do seu 

não saber já pacificado, na emergência do saber daquele que virá a lhe falar.  

Interrogar-se constantemente sobre seu Desejo e sobre sua Alétheia – se é que 

posso me expressar assim, é o ofício do psicanalista. E, para isso, ele “conta com o seu 

ser, seu dizer, seu inconsciente” (SMOLIANINOFF, 2012). 
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