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“Não há voz na natureza”* 

 

Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira1 

 

Começo dizendo que a ideia para esta apresentação me veio de uma proposta que 

o Mauro havia feito quando começamos a leitura dos Seminários de Lacan em ordem 

cronológica: a de que deveríamos, em sendo um instituto de pesquisa, que se propõe a 

estudar a voz e a carregá-la no próprio nome, ocuparmo-nos também de fazer um registro 

das passagens em que Lacan menciona ou aborda o tema conforme avançássemos na 

leitura de sua obra. A ideia, então, é apresentar essas passagens, tanto quanto eu as 

encontrei no Seminário IV2, desde já considerando, em primeiro lugar, que este é um 

trabalho aberto a receber a contribuição de vocês e, em segundo, que as citações podem 

deixar a apresentação um tanto pesada – mas não encontrei alternativa. 

Começo, no entanto, pelo poema “A Pítia”, de Paul Valéry, que Lacan cita no 

texto “Função e campo da fala e da linguagem”3, texto esse cuja publicação é 

contemporânea ao seminário A relação de objeto e que, por isso mesmo, começamos a 

estudar no ano passado. Lacan cita apenas alguns versos, mas retomo o poema em sua 

íntegra, numa tradução de Álvaro Silveira Faleiros e Roberto Zular4, dois professores da 

Universidade de São Paulo: 

 

Honra os Homens, Santa LINGUAGEM,  

Fala profética e ornada,  

Bela corrente e em sua engrenagem  

O deus na carne desviada,  

 

Iluminação, alquimia!  

																																																								
*	Trabalho	apresentado	na	Jornada	sobre	o	Seminário	IV	de	Jacques	Lacan,	organizada	pelo	Instituto	Vox	
de	Pesquisa	em	Psicanálise	no	Flat	Matiz	Manhattan	nos	dias	23	e	24	de	fevereiro	de	2018.	
1	Psicanalista,	participante	do	Instituto	Vox	.	Contato:	luizevm@gmail.com.	
2	Lacan,	J.	(1995).	O	seminário,	livro	4:	a	relação	de	objeto.	Rio	de	Janeiro:	Zahar.	
3	Lacan,	J.	(1998).	Função	e	campo	da	fala	e	da	linguagem	em	psicanálise.	In	Escritos.	Rio	de	Janeiro:	Zahar,	
pp.	238-324.	
4	Faleiros,	A.	S.	&	Zular,	R.	(2017).	Traduzir	os	Charmes,	de	Paul	Valéry.	Domínios	de	Lingu@gem,	vol.	11,	
n.	5,	p.1536-1555.	
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Aqui fala a Sabedoria  

E soa esta VOZ entre vozes,  

Que sabe quando soa também  

Não ser mais a voz de ninguém  

Sendo a das ondas e dos bosques! 

 

 Não deixa de ser interessante notar que o título do poema faz referência tanto às 

sacerdotisas do templo de Apolo em Delfos, famosas por suas profecias, como é também 

o feminino de “píton”, a serpente monstruosa morta por Apolo na mitologia grega ou, na 

natureza, um gênero de serpentes - não venenosas, é verdade. Mulheres e voz, portanto. 

 Como se sabe ao ler o texto “Função e campo...”, Lacan não cita o poema inteiro. 

Na verdade, ele faz uma interpolação entre os versos finais e a construção de seu 

argumento na segunda seção do texto em questão, “Símbolo e linguagem como estrutura 

do campo psicanalítico” – incidentalmente, aliás, a epígrafe desta parte escolhida por 

Lacan é do Evangelho segundo São Mateus: “Eu sou o princípio, o mesmo que vos falo”5, 

citado em grego. Discutindo a função simbólica, as ciências experimentais e as 

conjecturais, verdade e rigor, Lacan escreve: 

 

Pois a exatidão se distingue da verdade e a conjectura não 
impede o rigor. E, se a ciência experimental herda das 
matemáticas sua exatidão, nem por isso sua relação com a 
natureza é menos problemática. Se nosso vínculo com a 
natureza realmente nos incita a nos perguntarmos, 
poeticamente, se não é seu próprio movimento que 
encontramos em nossa ciência”... 
 
“... essa voz, 
Que sabe quando soa também  
Não ser mais a voz de ninguém  
Sendo a das ondas e dos bosques!”, 
 
está claro que nossa física é apenas fabricação mental cujo 
instrumento é o símbolo matemático. Pois a ciência 
experimental não se define tanto pela quantidade a que  
 

																																																								
5	Lacan	(1998),	p.	267.	
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efetivamente se aplica, mas pela medida que introduz no 
real.6 

 

Vamos deixá-la no bolso, por enquanto. 

 

 Onde está a voz no Seminário IV? Mais precisamente, há passagens nesse 

seminário em que Lacan aborda a questão da voz, já que é sempre bom lembrar que as 

transcrições dos seminários são a voz de Lacan feita letra? Sim, as há, em número de pelo 

menos quatro. Quais sejam: 

1) Na lição “Bate-se numa criança e a jovem homossexual”, na página 114 da 

edição brasileira, lemos: “O que é a perversão? No interior de um mesmo 

grupo psicanalítico, escutam-se, sobre este ponto, as vozes mais discordantes.” 

2) Na lição “A identificação ao falo”, na página 169, temos: “Não é verdade que, 

sempre e em toda ocasião, o sujeito simplesmente se mostre, na medida em 

que mostrar-se é o pólo correlativo à atividade de ver. Não se trata 

simplesmente da implicação do sujeito num par de captura visual. Existe na 

escopofilia uma dimensão suplementar da implicação, expressa no uso da 

língua pela presença do reflexivo, esta forma do verbo que existe em outras 

línguas e que se chama a voz média. Seria, aqui, dar-se a ver. Combinando 

uma a outra essas duas dimensões, podemos dizer que, em todo um tipo de 

atividades confundidas sob o rótulo da relação voyeurismo-exibicionismo, o 

que o sujeito dá a ver, mostrando-se, é outra coisa diferente daquilo que ele 

mostra. Portanto, é errado mergulhar isso tudo naquilo a que se chama 

maciçamente a relação escopofílica.” (A voz média é uma forma assumida 

pelo verbo, presente em alguns idiomas, da oração em que não se reconhece o 

sujeito nem como agente nem como paciente da ação expressa pelo verbo, 

tendo características de ambas as situações.) 

3) Nessa mesma lição, um pouco mais à frente, na página 171, quando Lacan 

apresente a obra “O diabo amoroso”, de Cazotte: “O conto começa em 

Nápoles, numa caverna onde o autor se entrega à evocação do diabo, o qual, 

após as formalidades habituais, não deixa de aparecer. Ele se manifesta sob a 

forma de uma formidável cabeça de camelo, provida, em especial, de grandes 

																																																								
6	Lacan	(1998),	p.	287-288.	
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orelhas, e pergunta ao autor com a voz mais cavernosa que se possa imaginar 

— O que queres? Che vuoi? - Esta interrogação fundamental nos dá, da 

maneira mais cativante, uma ilustração da função do supereu.” 

4) Na lição “De Hans-o-fetiche a Leonardo-no-espelho”, na página 445, para 

nossa sorte a última e mais longa citação: “Aí está a perspectiva na qual ele 

interroga essa natureza, para chegar a uma confusão do imaginário com uma 

espécie de outro que não é o Outro radical com que lidamos, e que lhes ensinei 

a desenhar como sendo o lugar, a sede do inconsciente. De que outro se trata? 

É muito importante ver nesse sentido como Leonardo insiste em dizer que não 

existe voz na natureza, e disso ele dá demonstrações tão curiosas, tão 

divertidas, que valeria a pena ver até que ponto se torna para ele uma 

preocupação obsessiva, propriamente falando, demonstrar que não pode haver 

ali alguém que lhe responda, e que seria aquilo em que todos crêem então, um 

espírito que fala em algum ponto do ar. Ele insiste nisso, volta a isso com 

frequência, e, com efeito, havia pessoas para quem esta era uma verdade quase 

escandalosa de se proclamar. Todavia, Leonardo da Vinci interroga a natureza 

como um outro que, ao mesmo tempo, não é um sujeito, mas cujas razões é 

possível ler. Digo isso porque está em Leonardo da Vinci: —A natureza está 

cheia de infinitas razões que jamais estiveram na experiência.” 

 

Gostaria de chamar a atenção para o modo como esta última citação, em que 

Leonardo comparece, retoma a citação de “Função e Campo...” que apresentei no início 

deste trabalho, notadamente essa “relação problemática com a natureza”. Afinal, que 

natureza a psicanálise interroga e de que natureza se trata em psicanálise? 

 É certo que esta questão é complexa. Talvez não seja demais insistir em que o 

seminário sobre as relações de objeto pode ser encarado como uma intervenção de Lacan 

no debate psicanalítico da época, em que essa questão era candente, com implicações 

técnicas e éticas para a prática analítica. Lacan se bate contra, por exemplo, o biologismo 

de certas linhas teóricas, a naturalização da pulsão como instinto e a concepção dualista 

presente na ideia de que a relação entre sujeito e objeto é uma relação dual – na qual se 

enquadraria então a relação analista-analisante. Tudo isso a partir da clínica, comentando 

casos clínicos.  
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Em suma: Lacan não está, parece-me, inventando a roda da psicanálise nem 

propondo exatamente um novo debate, mas tomando parte num debate para retificá-lo e 

reorientá-lo a partir da crítica àquilo que considerava como uma psicanálise engessada. 

Nesse sentido, não é à toa que categorias como dom ou dádiva aparecem como modelos 

para a entrada do sujeito na cadeia significante e que o desejo e a falta aparecem como 

categorias que deslocam a ideia de natureza humana para isso que se convencionou 

chamar de negatividade. O humano como definido pela falta e o desejo como sendo não 

causa, mas causado por um objeto que, como diz Moustapha Safouan, “imaginário e no 

entanto fora da vista, tendo o dom da ubiquidade sem estar num lugar no sentido 

aristotélico do termo, cuja atribuição aguça a falta e cuja posse equivale à não 

possessão.”7 Um objeto em tudo antinatural, portanto, que não completa falta nenhuma. 

A relação analítica não poderia ser concebida, assim, como um retificação quase 

pedagógica da relação sujeito-objeto. 

E “não existe voz na natureza”, como Leonardo teria dito ou escrito. Eis aí uma 

pista importante para pensar o estatuto da voz na psicanálise, pelo menos na psicanálise 

lacaniana. Se a voz não existe na natureza, ela existe? Parece-me ser necessário pensar 

numa conceituação não trivial para natureza em psicanálise, da mesma forma que Lacan 

procede com o conceito de objeto - que pelo menos desde o seminário IV, perde seu senso 

comum e ganha densidade teórica, digamos assim. Isso ajudaria a esclarecer não só qual 

o estatuto da voz em psicanálise, mas também qual sua precisão conceitual, posto que as 

dimensões de som ou sonorização já não bastariam para a psicanálise. Prova disso é que 

vamos encontrar os desdobramentos desta questão quando Lacan articular a pulsão 

invocante e a voz como objeto, dando-lhe um estatuto inédito em psicanálise. 

  

																																																								
7	Saphouan,	M.	(2001).	Lacaniana:	les	séminaires	de	Jacques	Lacan,	vol.	1.	Paris:	Fayard,	p.	73-74.	
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