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“Um significante representa o sujeito 
 para um outro significante” 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Eis aí a frase misteriosa de Jacques Lacan que parece não estar bem explicada 
mesmo no texto de alguns psicanalistas lacanianos. A razão dessa incapacidade vem do 
fato de que para compreendê-la não basta mobilizar Ferdinand Saussure, mas é preciso 
mobilizar também – e mesmo em primeiro lugar – Hegel e Marx. Bem, Slavoj Zizek 
procurou resolver esse problema.2 Contudo, mesmo se o seu ensino é imprescindível 
para um bom entendimento de Lacan – assim como para tentar compreender a solução 
do enigma que encerra –, ele pensa rápido demais... 

Antes de tentar fazer isso de um modo mais lento, considere-se a seguinte 
transformação que, ao contrário da original, parece ter imediatamente algum sentido: 
Um capitalista representa o sujeito para um trabalhador. Mas essa maior clareza é 
aparente já que o sentido da frase de Lacan requer uma elaboração bem maior.  Na 
sequência explicar-se-á também porque se empregou os termos “capitalista” e 
“trabalhador” como significantes específicos com a intenção de concretizar um pouco a 
frase mais abstrata desse psicanalista francês. Veja-se logo, porém, que são sempre 
“sujeitos”, pessoas teleológicas, que comparecem na linguagem lacaniana.  

É preciso começar o esforço explanatório por algumas chaves conceituais do 
linguista francês já mencionado, ainda que Lacan tenha partido dele para depois dele se 
afastar em certa medida. Saussure diz que a linguagem é formada por elementos 
chamados signos. Em sua concepção, o signo, por sua vez, consiste na unidade do 
significante e do significado. O significante, para ele, é a face material do signo 
linguístico. Já o significado é a noção que o significante manifesta e que, assim, o 
exprime.  

Saussure é um pensador do entendimento e, portanto, é alguém que se orienta 
pela lógica formal. Assim, para ele, o bom signo seria sempre aritmomórfico, ou seja, 
teria a forma fixa e bem precisa do número em geral. É assim, mesmo se ele sabe 
perfeitamente que esse modelo analítico de signo é incapaz de abarcar todos os signos 
de uma língua. Muitos deles, talvez mesmo a maioria, não tem um contorno e um 
significado bem definido. Hegel e Marx, pelo contrário, consideram que as noções 
presentes por meio dos signos são em geral difusas, imprecisas, contém certa 
obscuridade já que se comprometem com contradições e passagens em seus contrários. 

Saussure, como também se sabe, é um pensador fundador da linguística 
estruturalista. De modo crucial, para ele, um significante isolado de todos os outros nada 
significa. É como uma pedra aí, algo apenas material. Para que uma pedra tenha 
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significado é preciso que o poeta seja capaz de pô-la em relação com um caminho, 
formando algo que tem significado para o humano.  

No meio do caminho tinha uma pedra. 
Tinha uma pedra no meio do caminho. 

Tinha uma pedra. 
No meio do caminho tinha uma pedra. 

 
Para Saussure, ademais, o significante é contingente ao significado. Assim, por 

exemplo, o significado manifestado usualmente pelo significante “árvore” a este se liga 
não por um imperativo inscrito nas árvores reais. Para esse significado, tem-se, em 
português, como significantes possíveis “árvore”, “toco”, “pau” etc. Assim, no interior 
de uma mesma linguagem, a noção aqui considerada poderia se manifestar, por 
exemplo, por meio do significante “pau vivo” ou “toco de folhas”. Ora, se isto sugere a 
arbitrariedade circunstancial da ligação entre significante e significado, tal inferência 
não deixa de ser trivial. Ademais, ela pressupõe que um julgamento de adequação que 
parece impossível, fora da linguagem.    

Segundo a concepção estruturalista de linguagem, os signos que lhe pertencem 
formam um todo. E é somente na relação dos significantes uns com os outros no interior 
dessa totalidade que os signos ganham significado. Dito de outro modo, os signos de 
uma língua formam um sistema, ou seja, são elementos ligados e articulados entre si 
formado um conjunto que possui, assim, uma estrutura. E essa estrutura está implícita 
na linguagem enquanto tal e, portanto, mora no inconsciente da sociedade que lhe dá 
sustentação. Para apresentá-la, o linguista tem de ir da multiplicidade dos signos e de 
suas relações articuladas pela linguagem para a estrutura por meio de um movimento 
de totalização. Daí a ideia de que a linguagem seja concebida como um sistema. 

De qualquer modo, uma das características do modo de pensar de Lacan é que 
ele desestabiliza a relação entre o significante e o significado, tomando o primeiro como 
uma forma por meio do qual o significado, sempre mais elusivo, aparece. Segundo Zizek, 
não é possível encontrar uma base sólida para estabelecer a relação entre o significante 
e o significado. Eis que é sempre por meio dos significantes que se procura chegar ao 
significado: “o significante” – diz ele – é ‘arbitrário’ precisamente porque não é possível 
sair de fora dele, deixando-o para trás”. De qualquer modo, é preciso adicionar que a 
linguagem consiste numa condensação histórica da prática humana em sociedade – 
mesmo se é por meio de significantes que o mundo aparece e ganha sentido para as 
pessoas que compõem essa sociedade.  

Voltando, agora, para a frase anteriormente citada “um capitalista representa o 
sujeito para um trabalhador”, considere-se os significantes “capitalista” e “trabalhador”. 
Note-se que, na perspectiva estruturalista, cada uma delas isolada não tem significado 
algum, pois, o lugar do significado está vazio. Ora, os significados associados a esses dois 
significantes são postos apenas por meio da relação entre os termos capitalista e 
trabalhador. Na verdade, a relação significativa entre esses dois significantes se remete 
à relação social entre capitalista e trabalhador que é inerente ao modo de produção 
capitalista. Aqui surge uma dúvida: será que os lugares em que se assentaram esses dois 
significantes estava mesmo vazio? 
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Note-se que todos os agentes submetidos à lógica de reprodução desse modo 
de produção, direta ou indiretamente, ou são capitalistas ou são trabalhadores. 
Entretanto, é mesmo possível que um mesmo agente seja capitalista (por exemplo, 
como aplicador em um fundo de investimento) ou trabalhador (por exemplo, como 
empregado numa indústria), mas não capitalista e trabalhador ao mesmo tempo e no 
mesmo sentido, já que esses significantes estão numa relação de oposição, ou seja, 
formam uma contradição. É por causa da generalidade social implicada nesses 
significantes que eles foram usados aqui para apresentar de modo mais familiar a frase 
enigmática de Lacan. 

Na linguagem do entendimento, “o agente é capitalista” e o “agente é 
trabalhador” são juízos sintéticos a posteriori. Os predicados “capitalista” e 
“trabalhador” preenchem as indeterminações respectivas. Pois, sem tais predicados 
tem-se apenas “o agente é...”. É por isso que certos psicanalistas dizem que cada um 
desses significantes em si mesmo, sem o outro, nada significa; eis que lhes faltam a 
determinação recíproca que vem da relação que é posta justamente pelos dois 
significantes. A significação de cada um só lhe vem apenas por meio do outro. Mas não 
haveria um furo aqui? É possível ter um significante sem qualquer significado, que ele, 
assim, denote um vazio?  

Eis como o psicanalista Lucas Napoli apresenta a questão do sujeito em Lacan: 
“o termo sujeito é um lugar vazio (...) já como noção linguística: a palavra “Pedro” 
considerada isoladamente não possui significado algum. Só adquiri significação quando 
atribuímos a ela algum predicado, como na sentença “Pedro é aluno”. Portanto, o 
sujeito “Pedro” considerado em si mesmo é um lugar inicialmente vazio a ser preenchido 
com predicados”. Será que é assim, ao modo do entendimento, que Lacan pensa o 
sujeito?  

Ora, na verdade, é impossível pensar um significante isolado de todos os outros. 
Poder fazê-lo é apenas uma ilusão proporcionada pelo entendimento. Pois, ao proceder 
desse modo, cai-se na verdade numa abstração. Considere-se, por exemplo, tal como já 
foi feito, o significante “agente”. Ao isolá-lo por abstração, não se o esvazia de 
significado, mas se significa um ser indeterminado, um ser capaz de praticar ações. Está 
se considerando, por exemplo, implicitamente, o agente em geral. Ora, procedendo 
assim, não se está pensando tal significante como isolado, mas, na verdade, como 
relacionado a todos que os outros que possam ser objeto da mesma abstração. O termo 
“vazio” na linguagem antes emprega – julga-se – designa o “agente indeterminado” que 
é sempre já um ser social.  

Logo, para pensar qualquer significante é preciso pensá-lo numa relação com 
outros significantes. Se <> é o matema da relação social em geral, então, pode-se fazer 
uma primeira apresentação da frase misteriosa de Lacan como “S1 <> S2”, a qual, 
concretizada da mesma forma anteriormente empregada, fica “capitalista <> 
trabalhador”. Nessa apresentação, <> designa a relação de capital, de tal modo que se 
está pressupondo o modo de produção capitalista. É evidente que essa apresentação, 
seja na versão mais abstrata seja na versão mais concreta, é incompleta já que ainda 
não foi explicada a questão do sujeito.  

O próximo passo vem a ser, pois, criticar melhor a noção de “vazio”. 
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Veja-se, agora, que o vazio, rigorosamente, já é uma determinação do ser que, 
sem ela, fica indeterminado. Eis que o ser indeterminado, como ensinou Hegel, passa 
no nada, tornando-se assim determinado como nada (considera-se aqui que “vazio” é 
apenas uma metáfora para “nada”). Ora, a unidade dialética do ser indeterminado e do 
ser determinado como nada é, segundo Hegel, o vir a ser. Sem especificar uma  série de 
determinações do “ser” como “agente” que seria aqui necessária para se chegar ao 
concreto, tem-se que o agente posto na relação de capital vem a ser “capitalista” ou 
vem a ser “trabalhador”.  

Ora, na linguagem da dialética de Marx, o “agente” aí é apenas, numa primeira 
aproximação, agente em potência – não em ato. Na verdade, para ser didático, 
empregou-se nesse passo a linguagem de Aristóteles. Já na linguagem própria de Hegel 
e de Marx, o agente está aí pressuposto. E o que está posto são os predicados 
“capitalista” e “trabalhador”. Nesse sentido, “o agente é capitalista” e o “agente é 
trabalhador” são juízos de reflexão, indicando-se assim que os sujeitos passam nos 
predicados e que, assim, ficam por enquanto, historicamente. Porém não se disse ainda 
o porquê. Eis que o sujeito no capitalismo, para o autor de O capital, é apenas em si – e 
não por si mesmo. Dizendo de outro modo, ele está alienado, funciona apenas como 
suporte da relação de capital. Ele não foi ainda capaz de se pôr efetivamente na história 
como sujeito.  

Nesse ponto, uma pergunta se impõe: a concepção de sujeito em Marx seria 
idêntica à concepção de sujeito de Lacan? Bem, não é fácil responder a essa pergunta. 
Ao pô-la, surge uma questão crucial: Marx seria um pensador dialético enquanto que 
Lacan seria um pensador estruturalista? Como mostrar a diferença entre a dialética e o 
estruturalismo, sabendo de antemão que ambos têm um conceito de inconsciente 
social? Uma tentativa de esclarecer essa questão se segue.  

Aqui já se pode lembrar que a dialética difere do estruturalismo porque ela não 
pensa o social por meio de uma totalização.3 Veja-se, agora, primeiro, em que consiste 
a totalização reivindicada pelo estruturalismo.  

O estruturalismo em antropologia, por exemplo, pensa o seu objeto de estudo 
como um conjunto complexo de interações sociais de certa espécie (por exemplo, o 
modo de casamento entre diversas tribos indígenas), as quais foram antes descritas 
exaustivamente como uma diversidade plena de caraterísticas particulares. Procura 
descobrir aí, para além da aparência complexa com que se apresentam, se essas 
interações são regidas por uma lei implícita, desconhecida como tal por esses povos, 
mas que determina as formas pelas quais as uniões entre homens e mulheres ocorrem 
de fato.  É, pois, por meio de uma análise do material coletado que essa lei é descoberta. 
É, em consequência, por meio de uma totalização que essa lei passa a figurar como uma 
estrutura oculta que rege as interações sociais investigadas. Configura-se, assim, em sua 
perspectiva teórica, um sistema de parentesco devidamente estruturado, que tem uma 
estrutura implícita, a qual é apresentada sem devir.  

A dialética, por sua vez, pensa a estrutura social por meio de uma redução que 
vai da aparência à essência, ajuizando o ser social também como ser em devir. Marx, em 
O capital, começa fazendo uma redução do todo social, que denomina de modo de 

 
3 Ver Fausto, Ruy – Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo. Dialética marxista, dialética 
hegeliana: a produção capitalista como circulação simples. Paz e Terra,1997. 
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produção capitalista, à forma mercadoria, entendida como forma elementar da riqueza 
capitalista. Ele começa, pois, pela mercadoria como portadora de um tipo específico de 
relação social constitutiva de sua estrutura, que está também implícita nas interações 
sociais de troca de mercadoria. A mercadoria, ela própria, no entanto, apresenta-se no 
mercado, imediatamente, como valor de uso e valor de troca – e, por isso, apenas como 
forma aparente de relação oculta enquanto tal. É por meio de uma longa apresentação 
– dita dialética – que ele vai, então, dessa categoria abstrata (isto é, a mercadoria) ao 
concreto pensado (isto é, ao modo de produção compreendido como tal), mostrando 
que ele evolve reproduzindo uma estrutura de relações sociais subjacentes.  Note-se, 
em adição, que essa apresentação só pode ser feita porque ocorreu antes uma 
investigação exaustiva (feita pela economia política clássica), no curso da qual se tornou 
possível reduzir a diversidade do concreto aparente à essa abstração. 

A totalização no estruturalismo é operada pelo cientista social que descobre e 
apresenta um sujeito – a estrutura legiferante – que determina como as pessoas pensam 
e, em consequência, como agem no meio social. Essa operação é, portanto, epistêmica. 
De qualquer modo, tal inconsciente estrutural se impõe aos agentes, “força-os” a agirem 
de acordo com a lei que ela lhes transmite, sub-repticiamente. Eles não se dão conta, 
mas mesmo assim pensam-na. Há também uma instância coercitiva em Marx. 
Entretanto, diferentemente do estruturalismo, ele vai da aparência do fato social para 
a sua essência – da mercadoria para o valor –, voltando, ao mesmo tempo, dessa 
essência para a sua manifestação, a própria aparência – de tal modo que o valor de troca 
surge então como a manifestação do valor. Assim, por meio dessa redução, ele 
apresenta ontologicamente – por meio de mediações que aqui não se menciona – um 
sujeito (o capital) que impulsiona o comportamento dos agentes, os quais, ao receber 
esse impulso de modo conformista e sem crítica, realizam eles próprios a reprodução da 
sociabilidade do capital, ou seja, do capital. Eles não sabem – como diz Marx –, mas o 
fazem.4       

Agora, a partir dessa discussão, é preciso perguntar como, afinal, Lacan emprega 
a categoria de sujeito quando ele considera certas relações sociais por meio do exame 
das relações manifestas entre significantes? Trata-se no seu caso de totalização ou de 
redução? Usa o termo ‘sujeito’ do mesmo modo que Marx, sabendo que Marx e Hegel 
se aproximam nesse ponto? Aqui é preciso recorrer à Zizek já que ele próprio, para 
explicar a frase misteriosa, faz uma justaposição entre Marx e Lacan. Como ele explica a 
díade “S1 <> S2”? Eis o que diz: 

“Comecemos” – diz ele – “pelo mais elementar: o “diferencial” dos 
significantes S1 e S2, termos de uma díade significante, não consiste numa 
oposição segundo uma “diferença específica” de dois termos de mesmo nível 
sobre o pano de fundo do gênero comum.” 

Isto é, não basta raciocinar com base numa operação de generalização. Por 
exemplo, partindo da díade “capitalista <> trabalhador”, não basta dizer que capitalista 
e trabalhador (assalariado) são “agentes” e que um deles está marcado como capitalista 
e o outro como trabalhador – mesmo se esse dizer seja uma pressuposição necessária 

 
4 Ruy Fausto diz em seu texto que Marx “pensa o social com um análogo do juízo” dialético, ou seja, o 
social reflexiona, “pensa”. O estruturalismo, por sua vez, pensa o social por meio de proposições do 
entendimento.  
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para uma correta distinção a respeito dessa díade. Siga-se, então, com Zizek na 
consideração de tal “relação diferencial”. 

“A relação “diferencial” implica que um dos termos não é imediatamente, 
em absoluto, o oposto complementar do outro; o oposto diferencial de um 
termo, de sua presença, é antes a ausência dele, o vazio que ele deixa (vazio que 
é o próprio lugar onde esse termo se inscreve); o outro termo da díade, 
“positivo”, só faz preencher esse vazio, toma o lugar deixado livre pela ausência 
do primeiro termo.” 

Empregando aqui uma consideração antes aludida, interpreta-se assim essa 
explicação de Zizek: o oposto diferencial de “capitalista” é um “agente indeterminado” 
e o oposto diferencial de “trabalhador” é também um “agente indeterminado”. Note-
se, pois, que “agente indeterminado” consiste na ausência das determinações 
“capitalista” e “trabalhador”. Assim, fica evidente que os termos capitalista e 
trabalhador, para esse autor que ensina Lacan, são determinações que põem agentes 
indeterminados como seres determinados e em oposição. Mas qual a diferença em 
relação à operação antes aludida? É que essa operação não é uma generalização, mas 
uma redução. Para compreender isso, é preciso continuar com Zizek. 

“(...) o que equivale dizer que a díade significante sempre inclui, ao lado 
dos dois significantes “positivos”, S1 e S2 , o fundo de ausência possível do 
significante, ou seja, $: os dois significantes, S1 e S2 só podem entrar numa 
relação “diferencial” por intermédio desse vazio, só podendo cada um deles 
sobrevir  como “positivação” da ausência do outro, isto é, na medida em que 
“representa” para o outro o vazio de sua ausência. Dessa maneira, já estamos na 
fórmula do significante: um significante representa o sujeito para outro 
significante (notando-se que o matema $ é o matema do sujeito, o qual também 
pode ser lido como ausência de significante5, segundo J. A. Miller).” 

A operação de redução em “S1 <> S2” consiste, pois, em responder à questão de 
saber o que há de qualitativamente comum entre “S1 e S2”, já que esse comum é o que 
permite que eles entre numa relação determinada. No campo da dialética de Marx, ao 
se perguntar o que há de comum entre o capitalista e o trabalhador na relação 
“capitalista <> trabalhador”, a resposta só pode ser que aí há dois “sujeitos 
pressupostos”, ou seja, que não estão postos já como sujeitos, mas apenas como 
predicados, respectivamente, como capitalista e trabalhador (assalariado). Fica 
implícito, assim, que é preciso que deixem de ser capitalista e trabalhador para que 
venham a se tornar sujeito postos.  

Já no campo da análise de Lacan (na interpretação de Zizek), a resposta não 
parece ser imediatamente “sujeitos pressupostos”, mas “sujeitos ausentes”. Agora, por 
meio de um S cortado, ou seja, $, é simbolizado nesse campo o sujeito pressuposto ou o 
sujeito “ausente” – e não um sujeito posto.  O significado de sujeito para Lacan seria, 
pois, diferente ou mesmo contrário ao de Marx? Ora, de certo modo, o sujeito 
pressuposto na linguagem da dialética marxiana está ausente, ou melhor, trata-se de 

 
5 A expressão “ausência de significante” parece contraditória. É possível suspeitar do seguinte: trata-se, 
na verdade, do “significante da presença/ausência do sujeito” (a conferir). O sujeito dividido, por isso 
mesmo, em virtude dessa ausência, é “sujeito” histérico, possuído por um desejo insaciável (indicado pelo 
objeto a), um sujeito que se move pelo sempre-mais, pelo mais-gozar. 
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um sujeito presente-ausente. Mas, na linguagem de Lacan, esse “sujeito” parece estar 
essencialmente ausente, o que justificaria a expressão “lugar vazio”. Seria Lacan um 
pensador dialético? Zizek acha que sim e, por isso, vai se admitir aqui que em Lacan, o 
sujeito é também presente-ausente.  

Essa última interpretação se afigura como necessária diante do fato de que Zizek 
faz uma analogia entre o que ele entende como a dialética psicanalítica de Lacan com a 
dialética da mercadoria desenvolvida por Marx. Para seguir adiante é preciso notar que 
Marx trabalha de imediato com uma relação quantitativa entre mercadorias, enquanto 
Lacan trabalha com uma relação qualitativa entre significantes de sujeitos possíveis. 
Então, que similaridade teria a linguagem das mercadorias com a linguagem dos 
significantes? Empregou-se já aqui o matema “<>” para indicar uma relação social 
qualitativa entre pessoas como agentes; Marx, como se sabe, empregou o matema “=” 
para tratar da relação quantitativa de mercadorias. Desse modo tem-se: 

Em Lacan: S1 <> S2   ou capitalista <> trabalhador 

Em Marx: x de mercadoria A = y de mercadoria B  

Agora, algo da exposição de O capital precisa ser replicada aqui. Fazendo 
inicialmente a abstração das quantidades x e y associadas às duas mercadorias, o que 
há de comum entre a mercadoria A e a mercadoria B? Por que elas podem ser igualadas 
nas interações que ocorrem nos mercados? A resposta, como sabe, é que ambas são 
valores, resultados de um mesmo dispêndio de força humana de trabalho6, valores estes 
que se manifestam por meio do valor de troca de A por B, em que a mercadoria A está 
na forma relativa e a mercadoria B está na forma de equivalente.  

Para Marx, as mercadorias A e B são formas eventuais da relação de capital. 
Enquanto tais, elas estão inseridas circunstancialmente na relação de troca em geral, 
isto é, em M – M, mas, na verdade, são já veículos de um sujeito, mais precisamente, do 
sujeito automático “capital”: sujeito este que, como bem se sabe, expressa-se 
genericamente por meio da fórmula D – M – D’. A mercadoria M e o dinheiro D, 
portanto, são sempre, implicitamente, formas do capital na aparência mercantil do 
modo de produção capitalista. 

A forma M – M é designada por Marx como forma simples. Ora, Zizek faz uma 
analogia entre essa forma simples e a forma enigmática de Lacan do seguinte modo: 
assim como Marx grafa “x de mercadoria A = y de mercadoria B”, Lacan escreve “um 
significante representa o sujeito para um outro significante”.  

Logo, é preciso considerar agora a expressão lacaniana “S1 <> S2” ou, traduzida 
na forma “capitalista <> trabalhador”, precisamente nessa perspectiva. O que essa 
relação esconde? O que nela está implícito? Ora, essa última relação deve ser lida como 
uma relação explícita que contém em si mesma uma relação implícita que pode ser 
assim escrita: “sujeito ausente <> sujeito ausente”. Ora, numa versão mais rigorosa e 
também mais revolucionária, ter-se-ia “sujeito presente-ausente <> sujeito presente-
ausente”.  

 
6 Sendo mais preciso, resultam de trabalhos concretos reduzidos igualmente ao mesmo quantum de 
trabalho abstrato. 
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Ou seja, para ambos os autores, o agente  que se apresenta como sujeito é 
apenas sujeito aparente, alguém que está alienado e, por isso, de fato, é “não-sujeito”. 
Se é assim, então, as determinações “capitalista” e “trabalhador” se referem e 
qualificam como tais sujeitos sujeitados ao sujeito automático capital, os quais estão, 
portanto, vinculado pela relação social determinante do modo de produção capitalista. 
Nessa condição, ambas formam uma unidade assimétrica de contrários.   

Portanto, a relação de significantes em Lacan é, em princípio, invertível, tal como 
ocorre com as mercadorias em M – M. Como diz Zizek: 

O mesmo acontece com qualquer significante com que o primeiro 
significante é pareado: cada um desses significantes representa para ele seu 
lugar vazio, ou seja, como diz Lacan em O avesso da psicanálise, não existe a 
princípio significante-mestre, “qualquer um pode vir na posição de significante-
mestre, no que é sua função eventual representar um sujeito para qualquer 
outro significante”.  

Mas, é também possível chegar ao significante-mestre do mesmo modo pelo 
qual Marx chega no dinheiro. Eis como Zizek deriva o significante-mestre da teoria 
psicanalítica de Lacan: 

Forma simples: um significante representa o sujeito para um outro significante, 
ou seja, S1 <> S2. Note-se, ademais, que essa relação é também assimétrica, pois um dos 
significantes está na forma de sujeito (S2) e o outro está na forma de objeto (S1). S1 toma 
S2 como sujeito – não verdadeiro, mas apenas aparente.  

Forma desdobrada: para um significante, qualquer outro significante pode 
representar o sujeito; isto é, tem-se S1 <> S2, S1 <> S3, S1 <> S4 etc. formando um “mal 
infinito”, ou seja, uma sequência aberta de significantes um depois do outro. Logo, S2, 
S3, S4 etc. são sujeitos aparentes para S1. 

Forma geral: um significante representa o sujeito para todos os outros 
significantes; isto é, S2 <> S1, S3 <> S1, S4 <> S1, etc., formando agora um “bom infinito”. 
Nesse caso, S1, que está agora na posição de exceção, torna-se um sujeito aparente para 
todos os outros significantes. Ele seria, então, o sujeito aparente em geral.  

Forma do significante-mestre: um significante que todos os outros significantes 
representam como sujeito é o significante-mestre. Ou seja, S1 é o significante-mestre. 
Como se sabe, o significante-mestre pode ser, por exemplo, o monarca, o capitalista, o 
presidente etc. O significante-mestre no mundo das mercadorias é o dinheiro. Pois, o 
dinheiro é a forma privilegiada do sujeito automático “relação de capital”.  

Em conclusão, a sentença obscura de Lacan – crê esse aprendiz de psicanálise – 
pode ser traduzida da seguinte forma: “um sujeito ausente representa o sujeito para um 
outro sujeito ausente”. Ou de um modo mais marxiano: “um sujeito presente-ausente 
representa o sujeito para um outro sujeito presente-ausente”.  

Mas, então, o que é o significante-mestre? É simplesmente um sujeito ausente 
para todos os outros sujeitos ausentes. Logo, no âmbito da sociedade tal como pensada 
por Lacan, é formada por sujeitos fantasmáticos que não governam a si mesmos – são 
governados pelo inconsciente social – e que carregam a cruz de seus traumas.  

 


