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A numerac;ao entre colchetes a margem das paginas da
presente edic;ao refere-se as paginas correspondentes da
edic;ao francesa original.
Para maiores esclarecimentos ace rea desta versao dos
Escritos, 0 leitor deve remeter-se a "Nota a edic;ao
brasileira" que se encontra no final deste volume (p.935).

"0 estilo e 0 proprio homem", repete-se sem nisso ver malfcia,
e sem tampouco preocupar-se com 0 fato de 0 homem nao ser
mais uma referencia tao segura. Alem do mais, a imagem da
roupa que adorn a Buffon ao escrever esta ai mesmo para manter
a desaten<;ao.
Uma reedi<;ao da Viagem a Montbar (publicada no ana IX
por Solvet, edi<;aopostuma), da lavra de Herault de Sechelles,
titulo que retoma uma Visita ao sr. de Buffon, de 1785,
propiciaria uma maior reflexao. Nao apenas por ali saborearmos
urn outro estilo, que prefigura 0 melhor de nossas reportagens
bufas, mas por recolocar 0 proprio comentario em urn contexte
de impertinencia no qual 0 anfitriao nada fica a dever a seu
visitante.
Pois 0 homem brandido no adagio ja entao classico, por
ter side extrafdo de urn discurso na Academia, revela-se, nessa
escrita, uma fantasia do grande homem, composta em urn
roteiro tal que ela toma sua casa inteira. Nada ali provem do
natural. Quanto a isso, Voltaire, estamos lembrados, generaliza
maldosamente.
o estilo e 0 homem; vamos aderir a essa formula, somente
ao estende-la: 0 homem a quem nos endere<;amos?
Isso seria simples mente satisfazer a este princfpio por nos
promovido: na linguagem nossa mensagem nos vem do Outro,
e para enuncia-lo ate 0 fim: de forma invertida. (E lembremos
que esse princfpio se aplicou a sua propria enuncia<;ao, pois,
tendo side emitido por nos, foi de urn outro, interlocutor
eminente, que recebeu seu melhor cunho.)
Mas se 0 homem se reduzisse a nada ser alem do lugar de
retorno de nosso discurso, nao nos voltaria a quesUio de para
que Iho endere<;ar?

Eis exatamente a questao que nos coloca esse novo leitor
do qual foi feito argumento para reunirmos estes escritos.
Condescendemo-lhe urn patamar na escalada de nosso estilo,
dando a A carta roubada 0 privilegio de abrir sua sequencia,
a despeito de sua diacronia.
Cabe a esse leiter devolver a carta/letra em questao, paraalem daqueles que urn dia foram seus endere~ados, aquilo
mesmo que ele nela encontrani como palavra final: sua destina~ao. Qual seja, a mensagem de Poe decifrada e dele, leitor,
retornando para que, ao Ie-la, ele diga a si mesmo nao ser ela
mais fingida do que a verdade quando habita a fic~ao.
Esse "roubo da carta", I dir-se-a ser a parodia de nosso
discurso: quer nos atenhamos a etimologia que indica urn
acompanhamento e implica a precedencia do trajeto parodiado,
queI', reconduzindo 0 termo a seu emprego comum, nele
vejamos esconjurada a sombra do maitre a penser, para obter
o efeito que preferirmos.
The Rape of the Lock, 0 roubo da mecha:2 evoca-se aqui 0
tftulo do poema em que Pope, pela gra~a da parodi a, arrebata
- ele, da epopeia - 0 tra~o secreta do que esta em jogo de
sua derrisao.
Nossa tarefa conduz essa encantadora mecha anelada ao
sentido topologico que teria a palavra: no com que urn trajeto
se fecha, pOl' seu redobramento invertido - de tal maneira
que recentemente 0 promovemos a sustentar a estrutura do
sujeito.
E exatamente af que nossos alunos se fundamentariam para
reconhecer 0 "ja" pOl'meio do qual eles se contentam as vezes
com homologias menos motivadas.
Pois deciframos aqui na fic~ao de Poe, tao potente, no
senti do matematico do termo, a divisao onde se verifica 0
sujeito pelo fato de urn objeto 0 atravessar sem que eles em
nada se penetrem, divisao que se encontra no princfpio do que

I. Vol de la lellre, que tambem se traduziria pOl'"voo da letra". Ao longo do
texto, Lacan joga com a polissemia desses termos (cf. notas adiante). (N.E.)
2. A expressao francesa, Ie vol de la boucle, abre-se num leque polissemieo
em virtude dos termos vol (voo, roubo etc.) e boucle (cacho, mecha, fechadura,
fecho, volta, cireuito, fivela, argola ete.). (N.E.)

se destaca, no fim desta coletiinea sou 0 nome de objeto a (a
ser lido: pequeno a).
E 0 objeto que responde a pergunta sobre 0 estilo que
formulamos logo de safda. A esse lugar que, para Buffon, era
marcado pelo homern, chamamos de queda desse objeto, reveladora pOl'isola-Io, ao mesmo tempo, como causa do desejo
em que 0 sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre
verdade e saber. Querernos, com 0 percurso de que estes textos
sac os marcos e com 0 estilo que seu endere~amento irnpoe,
levar 0 leitor a uma consequencia em que ele precise colocar
algo de si.

Und wenn es uns gliickt,
Und wenn es sich schickt,
So sind es Gedanken,

Nossa investigac;:ao levou-nos ao ponto de reconhecer que 0
automatismo de repetiyao (Wiederholungszwang) extrai seu principio do que haviamos chamado de insistencia da cadeia signi~e,
Essa propria noc;:aofoi pOl'nos destacada como con'elata
da ex-sistencia (isto e do lugar excentrico) em que convem
situarmos 0 sujeito do inconsciente, se devemos levar a serio a
descoberta de Freud, E, como sabemos, na experiencia inaugurada pela psicanalise que se po de apreender pOl'quais vieses do
imaginario vem a se exercer, ate no mais intima do organismo
humano, essa apreensao do simb6lico,
o ensino deste seminario serve para sustentar que essas
incidencias imaginarias, longe de representarem 0 essencial de
nos
riencia, ~!lda fornecem ue nao se'a inconsistente, a
enos ue se'am relacionadas a cadeia simbolica ue as Ii a e
as orienta.
;>
~~
Decerto Sab?milJda importancia das impregnac;:6es imaginarias (Pragung nas parcializac;:6es da alternativa simbolica que
dao a cadeia significante seu aspecto. Mas nos estabelecemos
que e a lei propria a essa cadeia que rege os efeitos psicanalfticos
determinantes para 0 sujeito, tais como a foraclusao (Verwerfung), 0 recalque (Verdrangung) e a propria denegacao (Verneinung) -, acentuando com a enfase que convem que esses efeitos
seguem tao fielmente 0 deslocamento (Entstel!uns) do signifi.~te
que os fatores imagJn~rios, apesar de sua inercia, neles
nao figuram senao como sombras e reflexos.
Contudo, essa enfase seria prodigalizada em vao, se apenas
servisse, na opiniao de voces, para abstrair uma forma geral de
fenomenos cuja particularidade em nossa experiencia seria para
voces 0 essencial, e dos quais nao seria sem artiffcio que
romperfamos (\.~~,~,~~,:~~ri~naI.,
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Foi por isso que pensamos em ilustrar hoje a verdade que
[12J
brota do momenta do pens amen to freudiano que estamos estu- 1//
dando, ou seja, que e a ordem simbolica que e constituinte para r?
o sujeito, demonstrando-Ihes numa historia a determinac;ao fundamental que 0 sujeito recebe do percurso de urn slgmhcante.
E essa verdade, podemos notar, que possibilita a propria
existencia da ficc;ao. Portanto, uma fabula e tao apropriada quanta
outra historia para esclarece-la - nem que seja para testar sua
coerencia. Excetuada essa ressalva, ela tern inclusive a vantagem
de manifestar tao puramente a necessidade simbolica que se
poderia cre-Ia regida pelo arbitrio.
Poi por isso que, sem procurar mais longe, retiramos nosso
exemplo da propria historia em que esta inserida a dialetica
concernente ao jogo do par ou impar, do qual tiramos proveito
muito recentemente. Sem duvida, nao foi por acaso que essa
historia revelou-se propicia a dar seguimento a urn curso de
investigac;ao que nela ja encontrara apoio.
Trata-se, c 0 sabem, do conto que Baudelaire traduziu com
o titulo de " carta ro
' . Logo de saida, nele distinguiremos
urn drama, a narrac;ao que dele e feita e as condic;oes dessa
narrac;ao.
Ve-se logo, alias, 0 que torna necessarios esses componentes,
e que eles nao puderam escapar as intenc;oes de quem os compos.
A narrac;ao, com efeito, reforc;a 0 drama com urn comentario
sem 0 qual nao haveria encenac;ao possive!. Digamos que a ac;ao
permaneceria, propriamente falando, invisivel para a plateia sem contar que seu dialogo, pelas proprias necessidades do
drama, seria expressamente vazio de qualquer sentido que a ele
pudesse relacionar-se para urn ouvinte: em outras palavras, que
nada do drama poderia evidenciar-se, nem nas tomadas nem na
sonorizac;ao, sem a luz quebrada, digamos, que a narraxao confere
a cada cena do ponto de vista que urn de seus atores tinha ao
representa- la.
Essas cenas sac duas, das quais designaremos prontamente a
primeira pelo nome de (!ena pnmltiy
e nao por desatenc;ao,
uma vez que a segunda pode ser considerada como sua repetic;ao,
no sentido de que esta, aqui mesmo, na ordem do dia.
A cena primitiva desenrola-se, pois, segundo nos e dito, na
alcova real, de modo que suspeitamos que a pessoa da mais aIta
113J
e";tirpe, tambem chamada pessoa ilustre, que ali se encontra
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MII.inha ao receber uma carta e a Rainha. Esse sentimento se
l()l1f'irmapelo embarac;o em que e colocada pela entrada do outro
Jll'rsonagem ilustre, sobre 0 qual ja nos foi dito, antes desse
It'lato, que a ideia que ele poderia fazer da referida carta poria
('In jogo nada menos do que a honra e a seguranc;a da dama.
('om efeito, prontamente nos livramos da duvida de que se trate
-Cetivamente do Rei devido a cena que se inicia com a entrada
do ministro D... Nesse momento, de fato, a Rainha nao pode
Cazer nada melhor do que jogar com a desatenc;ao do Rei,
deixando a carta sobre a mesa, "virada para baixo, com 0
sobrescrito para cima". Mas esta nao escapa aos olhos de lince
do ministro, e tampouco ele deixa de notar 0 desarvoramento
da Rainha e nem deixa, assim, de desvendar-Ihe 0 segredo. A
partir dai tudo se desenrola como urn relogio. Depois de haver
tratado, com a desenvoItura e a espirituosidade costumeiras, dos
negocios de praxe, 0 ministro tira do bolso uma carta cujo aspecto
se assemelha ao da que esta a sua vista e, fingindo Ie-la, ele a
coloca ao lade desta. Mais algumas palavras para entreter a
assembleia real, e ele se apodera com toda a firmeza da carta
embarac;ante, despedindo-se sem que a Rainha, que nada perdera
de sua manobra, pudesse intervir, pOl'medo de despertar a atenc;ao
do real conjuge que, naquele momento, esta bem a seu lado.
Tudo, portanto, poderia ter passado despercebido a urn espectador ideal de uma operac;ao a qual ninguem reage, e cujv
quociente e que 0 ministl·o furtou a Rainha sua carta e que resultado ainda mais importante que 0 primeiro - a Rainha sabe
!er ele quem a detem agora e nao inocentemente.
Urn resto, que analista algum ha de desprezar, preparado como
esta para reter tudo 0 que e da alc;ada do significante, ainda que
nem sempre saiba 0 que fazer com isso: a carta, deixada displicentemente pelo ministro, de que a mao da Rainha pode fazer
uma bolinha de papel.
,/Segunda cena: no gabinete do minist~o) Passa-se em sua
mansao, e hcamos sabendo, pelo relata que faz 0 Inspetor de
Polfcia a Dupin, cujo talento especial para resolver enigmas Poe
aqui introduz pela segunda vez, que a polfcia, ha dezoito meses
voltando ali tantas vezes quantas Iho permitinlm ausencias noturnas e habituais do ministro, vasculhou meticulosamente a
mansao e suas adjacencias. Em vao, embora qualquer urn possa
deduzir da situac;ao que 0 ministro conserva a carta a seu alcance.
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Dupin faz-se anunciar ao ministro. Este 0 recebe com uma
displicencia ostensiva e frases afetando urn tedio romantico. Mas
Dupin, a quem esse fingimento nao engana, com os olhos
protegidos pOl' oculos de lentes verdes, inspeciona 0 recinto.
Quando seu olhar recai sobre urn bilhete esgar~ado que parece
abandonado no vao de urn mediocre porta-cartas de cartolina
que, atraindo 0 olhar pOl' urn certo brilho falso, esta pendurado
bem no meio do painel da lareira, ele ja sabe que esta diante do
que procura. Sua convicc;ao e fortalecida pelos proprios detalhes,
que parecem forjados para contrariar a descric;ao que ele tern da
carta roubada, exceto pelo formato, que e compativel.
A partir dai so the resta retirar-se depois de haver "esquecido"
sua tabaqueira sobre a mesa, de modo a vol tar no dia seguinte
para busca-Ia, munido de uma contrafac;ao que simule 0 atual
aspecto da carta. Aproveitando-se de urn incidente de rua, preparado para na hora certa atrair 0 ministro a janela, Dupin por
sua vez apodera-se da carta, substituindo-a por seu simulacro
[semblant], so the restando, em seguida, salvaI', perante 0 ministro, as aparencias de uma despedida normal.
Tambem ai, tudo se passa, se nao sem ruido, ao menos sem
estardalhac;o. 0 quociente da operacao e que 0 ministro nao
possui mais a carta, mas disso ele nao tem a menor ideia, longe
de suspeitar ter side Dupin quem a raptou. Ademais, 0 que lhe
fica nas maos esta bem longe de ser insignificante para a
sequencia. Voltaremos ao que levou Dupin a dar uma redac;ao
a sua carta facticia. Seja como for, 0 ministro, quando quiser
utiliza-la, nela podera ler estas palavras, ali trac;adas para que
reconhec;a a mao de Dupin:
... Un dessein si funeste
S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste,1
que Dupin nos indica provir do Atree de Crebillon.
Sera preciso sublinhar que essas duas ac;6es sac semelhantes?
Sim, pois a similitude que visamos nao e feita da simples reuniao
de trac;os escolhidos com 0 tinico intuito de configurar sua
diferenc;a. E nao bastaria reter esses trac;os de semelhanc;a a custa

~

1.

"Urn desfgnio lao funesto, / Se nao

(N.E.)

e digno

de Alreu,

e digno

de Tiestes."

~Ie outr~s 'p~ra que dai resultasse uma verdade qualquer. E a
IIllersubJetlvldade em ue as duas ac;6es se motivam ue uere:
IllOSressa tar, e os tres termos com que ela as estrutura.·
o privile~io destes tiltimos pode ser julgado por eles corresponde.r~m, slmultaneamente, aos tres tempos logicos pelos quais
iI ?~clsao se precipita, e aos tres lugares que ela atribui aos
sUJeItos, os quais ela desempata.
Essa decisao e concluida no momento de urn 01har.2 Pois as
manobras que se seguem, quando nelas ele se delonga sorrateiramente, nao the acrescentam nada, como tampouco 0 adiamento
de sua oportunidade na segunda cena rompe a unidade desse
momento.
Esse olhar sup6e dois outros, que ele reune numa visao da
abert~ra d,eixa~a em sua. falaciosa complementaridade, para se
anteclpar a rapma ofereclda nesse descobrir. Tres tempos, porlanto, ordenando tres olhares, sustentados pOl' tres sujeitos,
alternadamente encarnados pOl' pessoas diferentes.
o primeiro e 0 de urn olhar que nada ve: e 0 Rei, e a policia.
o s,egundo, 0 de um olhar que ve que 0 primeiro nada ve e
se engana pOl' vel' encoberto 0 que ele oculta: e a Rainha e
depois, 0 ministro.
'
o te~
e 0 que ve, desses dois olhares, que eles deixam
a descoberto 0 que e para esconder, para que disso se apodere
quem quiser: e 0 ministro e, por fim, Dupin.
. Para ~azer apreender em sua unidade 0 complexo intersubjet~vo.ass1m de~crito, buscariamos de born grado seu padrao na
tec~lca len~anamente atribuida ao avestruz para se protegeI' dos
pengos; pOlSesta mereceria afinal ser ualificada de olitica ao
se re-par~ir aqui ~ntre tres parceiros, dos quais 0 segun
se
acredltana revestIdo de invisibilidade, pelo fato de 0 primeiro
tel'. su~ cabec;a e~fiada na areia, enquanto, nesse meio tempo,
delxana urn terceno depenar-lhe tranquilamente 0 traseiro' bastaria que, enriquecendo com uma letra sua proverbial de~ominac;aO,3fizessemos dela a politica do autruiche, para que em si
mesma ela encontrasse para sempre um novo senti do.

d

R~i/i-'(I~Av
J
2~ Aqui a referencia necessaria deve ser procurada em nosso ensaio "0 lempo
loglco e a assen;:ao de certeza antecipada", p.197.
3. No frances, essa "uma lelra" e 0 "i" de autrui (oulrem), que transforma
autruche (avestruz) em autruiche, neologismo de Lacan. (N.E.)
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Sendo assim dado 0 modulo intersubjetivo da a~ao que se
repete, resta reconhecer af urn automatismo de repeti£ao, no
sentido Que nos interessa no texto de ~r~ud. _
Naturalmente, a pluralidade dos sUJeltos nao po de ser ~ma
obje~ao para todos os que ha muito san adestrados as p~rspectlvas
resumidas por nossa formula: 0 inconsciente e 0 dlscurso ~o
Dutro. E nao recordaremos agora 0 que a ela acrescenta a no~ao
de imis£ao dos sujeitos, outrora introduzida por nos ao retomarmos a analise do sonho da inje~ao de Irma.
o que nos interessa hoje e a maneira como os ~U!elt?S se
revezam em seu deslocamento no decorrer da repetI~ao mtersubjetiva.
,.
- Veremos que seu deslocamento e determmado pelo l~gar ..9ue
vem a ocupar em seu trio esse significante puro que e a ~arta
roubada. E e isso que para nos 0 confirmara como automatIsmo
de repeti~ao. lp,oCA 'j)~ 1b:s(qG,~5
Nao parece demasiado, entretanto, antes de enveredarmos por
esse caminho, indagar se 0 objetivo visado pelo_ cont~ e 0
interesse que temos nele, uma vez que coincidem, nao se sltuam
em outro lugar.
.
. _
sera possfvel tomarmos por simples raclOnahza~ao, segundo
nossa rude linguagem, 0 fato de a historia nos ser contada como
urn enigma policial?
.
Na verdade, estarfamos no direito de conslderar ess~ fato
pouco seguro, ao observarmos que tudo que ~otiva esse ~IPO de
enigma a partir de urn crime ou de urn dehto - ou seja: sua
natureza e seus moveis, seus instrumentos e sua execu~a~, 0
metoda para descobrir seu autor e 0 caminho para co~v~n.ce-lo
disso - e aqui cuidadosamente eliminado, desde 0 mlCIO de
cada peripecia.
.
o
com efeito, e desde logo tao claramente conh:~ldo
quanta as artimanhas do culpado e se~s ~feitos, sobre sua vltl~a.
o problema, quando nos e exposto, hmlta-se a busca, para fms
de devolu~ao, do objeto a que se deve esse dol?, e parece bastante
intencional gue sua solu~ao ja tenha sido obtlda guando ele nos
~ explicadv. Sera por af que somos mantidos e~ suspens~? De
rato, por mais credito que se possa dar a conv~n~ao _deurn genero
para despertar urn interesse especifico no leItor, nao nos esque:
~amos de que" 0 ~n"
- aqui, 0 segundo a aparecer - e

@,

11I11~e
que, na medida em que ele so recebe seu genero
do primeiro, e urn pouco cedo para que 0 autor jogue com uma
(·ol1ven~ao.
Scria outro exagero, no entanto, reduzir tudo a uma fabula
('uja moral consistisse em que, para resguardar dos olhares uma
d 'ssas correspondencias cujo sigilo e as vezes necessario a paz
conjugal, basta deixar tais libelos espalhados sobre nossa mesa,
mcsmo exibindo sua face significante. Eis af urn engodo cuja
Icntativa, de nossa parte, nao recomendarfamos a ninguem, por
rcceio de que se decepcionasse ao se fiar nisso.
Portanto, nao haveria agui outro enigma senao, por parte do
Inspetor de Polfcia, uma incapacidade por principio de insucesso?
- a nao ser talvez, do lado de Dupin, por uma certa discordancia,
que nao reconhecemos de born grado entre as observa~6es decerto
muito penetrantes, embora nem sempre absolutamente pertinenles em sua generalidade, com que ele nos introduz em seu metodo,
e a maneira pela qual ele efetivamente intervem?
Exagerando urn pouco essa sensa~ao de cortina de fuma~a,
logo estarfamos a nos perguntar se - da cena inaugural, que
apenas a qualidade dos protagonistas salva do vaudeville, ate a
queda no ridfculo, que parece reservada ao ministro no desfecho
- nao e 0 fato de todo 0 mundo ser ludibriado que produz nosso
prazer.

h estarfamos ainda mais inclinados a admitir isso na medida
em que af encontrarfamos, juntamente com aqueles que aqui nos
leem, a defini~ao que demos, de passagem em algum lugar, do
heroi moderno, "cujas fa~anhas derrisorias numa situa~ao de
extravio ilustram" .4
Mas nao somos nos mesmos tornados pela imponencia do
detetive amador, prototipo de urn novo fanfarrao, ainda preservado da insipidez do superman contemporaneo?
Pilheria - suficiente para nos fazer ressaltar nesse relato,
muito peI6 contrario, uma verossimilhan~a tao perfeita, que se
pode dizer que a verdade af revela sua ordenan~a de fic~ao.
•.
Pois e justamente esse 0 caminho aonde nos levam as raz6es
dessa verossimilhan~a. Entrando primeiramente em seu metodo,
percebemos com efeito urn novo drama, que dirfamos comple-

\ lilt, ·1.l10S,estarfamos

mentar ao primeiro, na medida em que este era 0 que se .chama
urn drama .sem pal.avras, enquanto e nas ~riedades
do dlscurso
que se artlcula 0 mteresse do segundo.
Se e patente, com efeito, que cada UIl~~ das ~uas cenas do
drama real nos e nan'ada ao longo de urn dlalogo dlferen~e, basta
estar munido das noc;6es que estipulamos em nosSO ensmo 'p~ra
reconhecer que isso nao se da pelo-simples prazer da exposlC;ao,
mas que esses pr6prios dialogos adquirem, no usa oposto que
neles e feito das virtudes da fala, a tensao que os transforma
num outro drama: aquele que nosSO vocabulario distingue do
primeir
0 sustentando-se
na ordem simb6Ii~~.
.
o rimeiro dialogo - entre 0 Inspetor de poliCia e Dul,llJl desenro _
0 dialo~
entre urn surdo e alguem que ouve.
Isto e, ele representa a verdadeira complexidade
do que com~mente se simplifica, com os mais confusos resultados, na noc;ao
de comunicac;ao.
.
Captamos, de fato, nesse exempl~ 0 quant,o a co.~umcac;a~
pode dar a impressao, na qual a teon,a .se dete~ amlUde, de so
comportar em sua transmissao urn umcO senti do, como se 0
comentario pleno de significac;ao que Ihe confere aquele que
ouve pudesse, por passar despercebido aquele que nao ouve, ser
tido como neutralizado.
. fato e que, preservando apenas 0 senti do de exposlc;ao do
dialogo, evidencia-se
que sua verossimilh~n?a
joga com a garantia da exatidao. Mas, ei-Io entao mais fertl1 do que parece, e
cujo procedimento
poderfamos demo~str~r - como veremos
restringindo-nos
ao relato de nos sa pn.m~lra cena.,
£, que 0 duplo e ate triplo filtro subJetlvo atraves do ~ual ela
nos chega - a narrac;ao, pelo amigo e fntimo de Dupm (que
doravante chamaremos
de narrador geral da hist6ria), do relato
pelo qual 0 Inspetor cta co~hecimento a Du~~n ~a narrativ~ q~e
lhe fizera a Rainha - nao e apenas a consequencla de urn alranJo

o

fortlli to.
'
Se, com efeito, a situac;ao extrema a que foi levada a narradora
original elimina a hip6tese de que ela tenha alterado os aconte-

5, 0 completo entendimento do que se segue exige" e claro: ,que se releia e~se
texto extremamente difundido (em frances e em ingles), e aliaS curto, que e A
carta roubada" [cuja traduyao brasileira pode ser lida na Antologia de contos
de Edgar Allan Poe, Rio de Janeiro, Civilizayao Brasileira, 1959].

en'ados em crer que 0 Inspetor s6 esteja
1t1lhIillado a Ihe emprestar sua voz pela falta de imagir.ac;ao da
Clllal, se assim podemos dizer, ele ja tern a patente.
o fato de que a mensagem seja assim retransmitida nos
liS segura
a respeito do que nao e absolutamente
evidente ou
S 'ja, que ele com efeito pertence
a dimensao da linguagem'.
Os que aqui se encontram conhecem nossas observac;6es sobre
isso, e particularmente
aquelas que ilustramos pelo contraste
'om a EE,etensa Iinguagem das abelhas, onde urn lingiiista6
'ol?segue ver apenas uma simples sinalizac;ao da posic;ao do
obJeto, em outras palavras, apenas uma func;ao imaginaria mais
diferenciada do que as outras.
Assinalamos
aqui que tal forma de comunicac;ao nao esta
ausente no homem, por mais evanescente que seja para ele 0
objeto no que tange a seu dado natural, em razao da desintegrac;ao
que sofre pelo uso do sfmbolo.
Pode-se, com efeito, apreender seu equivalente na comunhao
que se estabelece entre duas pessoas no 6dio dirigido a urn
mesmo objeto, com a diferenc;a de que 0 encontro nunca e
possfvel senao em relac;ao a urn tinico objeto, definido pelos
trac;os do ser que tanto uma quanto outra a rejeitam.
Mas tal comunicac;ao nao e transmissfvel sob forma simb6lica.
Sustenta-se apenas na relac;ao com esse objeto. £, assim que ela
pode reunir urn ntimero indefinido de sujeitos num mesmo
"ideal", sem que por isso a comunicac;ao de urn sujeito com 0
utro, no interior da multidao assim constitufda,
seja menos
redutivelmente
mediatizada por uma relac;ao inefavel.
. Esta di.gressao nao e aqui apenas uma convocac;ao de princfplOS longmquamente
enderec;ada aos que nos imputam ignorar
a. comunicac;ao nao-verbal: ao determinar 0 alcance do que 0
dlscur~o repete, ela prepara a questao do que 0 sintoma repete.
Asslm, a relac;ao indireta decanta a dimensao da Iinguagem,
e 0 narrador geral, ao reproduzi-Ia, nada the acrescenta "hipoteticamente".
Mas, no que diz respeito a seu offcio no segundo
dialogo, a coisa e totalmente diferente.

6" Cf. Emile Benveniste, "Communication animale et langage humain", Diogene, nUl, e nosso relatorio de Rama ["Funyaa e campo da fala e da linguagem
em psicamilise"], p.238.

Pois, este vem opor-se ao primeiro como os polos que distinguimos alhures na Iinguagem, e que se opoem como a palavra
a fala.
o que equivale a dizer que af se passa do campo da exatidao
para 0 registro da verdade. Ora, esse registro - ousamos crer
que nao temos de vol tar a isso - situa-se num lugar completamente diferente, isto e, propriamente
na fundac;ao da intersubjetividade. Situa-se ali onde 0 sujeito nada pode captar senao a
propria subjetividade
que constitui urn Outro como absoluto.
Nos nos contentaremos,
para aqui apontar seu lugar, em evocar
o dialogo que nos parece merecer a atribuic;ao de historiajudaica
do despojamento,
onde aparece a relac;ao do significante com a
fala, na adjurac;ao em que ele acaba culminando. "Por que mentes
para mim" , e exclamado quase sem fOlego, "sim, por que mentes para mim, dizendo-me que vais a Cracovia, para que eu creia
que estas indo a Lemberg, quando, na realidade, e a Cracovia
que vais?"
IJ
E uma pergunta semelhante que seria imposta a nosso espfrito
pela enxurrada de aporias, enigmas erfsticos, paradoxos e ate
pilherias que nos e apresentada a guisa de introduc;ao ao metodo
de Dupin - se, por este nos ser apresentado como uma confidencia por alguem que se coloca como discfpulo, nao se Ihe
acrescentasse
uma certa virtude por essa delegac;ao. Tal e 0
prestfgio infalfvel do testamento: a fidelidade da testemunha e
o capuz com que se endormece, cegando-a, a crftica ao testemunho.
Que ha de mais convincente, por outro lado, que 0 gesto de
mostrar as cartas na mesa? Ele 0 e a tal ponto que nos convence,
por urn momento, de que 0 prestidigitador efetivamente demonstrou, como havia anunciado, 0 procedimento
de seu numero,
em bora 0 tenha apenas renovado sob uma forma mais pura: e
esse momento nos faz dimensionar a supremacia do significante
no sujeito.
Assim opera Dupin, quando parte da historia do menino-prodfgio que tapeava todos os seus colegas no jogo do par ou fmpar
com seu truque da identificac;ao com 0 adversario, sobre 0 qual
mostramos, no en tanto, que ele nao con segue atingir 0 primeiro
plano de sua elaborac;ao mental, isto e, a noc;ao da alternancia

inlcrsubjetiva,
retorno.7
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sem topar prontamente

com

0

empecilho

de seu

, Nem por isso nos deixam de ser lanc;ados, para nos encher
os olhos, os nomes de La Rochefoucauld
La Bruy' ere M
.
I
, C
II
.
"
aqUlave
(,; ampan~ a, c~Ja reputac;ao so faria parecer mais futil diante
da proeza mfantIl.
Eo encadeamento com Chamfort, cuja formula de que" pode~c. a~ostar ~ue toda ideia publica, toda convenc;ao aceita e uma
IdIOtlce, pOlS conveio a maioria" , com certeza ha de contentar
a t~d~s os que pens am escapar a sua lei, isto e, precisamente a
ma~on,a. Que Dupin tache de trapac;a a aplicac;ao do termo analise
aI~e~nca pelos franceses, eis af algo sem a menor chance de
atmglr noss~ orgulho, sobretudo quando a liberac;ao desse termo
para outr?s_fms nada tern que impec;a urn psicanalista de se sentir
~.m ~O?dIC;OeSde impor seus direitos. E ei-Io em observac;oes
hlologlcas
que deleitam os amantes do latim: que ele Ih
relembre, sem se dignar dizer mais nada que "a b't
:s
. 'f
.
'
m I us nao
slgm lea amblc;ao, religio, religiao, e homines honesti homens
honrados" , quem dentre voces nao se comprazeria em lembrar. ..
o q~~ ~ssas pala~ra.s querem dizer para quem pratica Cicero e
LucleclO? Sem duvlda, Poe se diverte ...
~as vem-nos uma susp~ita: nao estara essa exibic;ao de erudic;ao
destmada a nos fazer OUVlr as palavras-chave de nosso drama?8
Acaso 0 prestidigitador
nao repete seu truque diante de no~,
desta vez sem nos I~dibriar que esta fornecendo seu segredo,
mas levando seu proJeto a ponto de realmente nos esciarecer
sem que enten.damos absolutamente nada? Seria mesmo 0 cumul;
do que podena atingir 0 ilusionista fazer-nos verdadeiramente
enganar por urn ser de sua ficc;ao.

7.

Cf. nossa introduyiio, p.62.

A princfpio, eu dera uma pincelada, quanto a essas tres palavras, sobre 0
sentldo com que ca~a um comentana essa hist6ria, se para isso niio bastasse a
estrutura a que ela e consagrada.
8.

.Suprim~ a indicayiio, imperfeita demais, porque, ao me reler para esta
rel~pressao, uma pessoa me confirma que, depois do tempo daqueles que me
ve~ em (est~mo~ mnda em 9.12.68), vem um outro em que me leem para
malOres exphcayoes.
'
Que teriam lugar fora desta pagina.
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E nao SaDesses efeitos que nos torn am Ifcito, sem nenhuma
inten~ao de malfcia, falar de muitos herois imagimirios como
personagens reais?
.
Do mesmo modo, quando nos dispomos a entender a manelra
como Martin Heidegger nos revela na palavra a/etMs 0 jogo da
verdade so fazemos redescobrir urn segredo em que esta sempre
iniciou ~eus amantes, e a partir do qual eles sustentam que e ao
se ocultar que ela mais verdadeiramente
se oferece a eles ..
Assim, mesmo que as afirma~6es de Dupin nao nos desaflassem tao manifestamente a nos fiarmos nelas, ainda seria preciso
fazermos essa tentativa contra a tenta~ao contraria.
9
Descubramos, pois, sua pista onde ela nos despista. Para
come~ar, na crftica com que ele motiva 0 insucesso do Inspetor.
Ja a vframos despontar nas tro~as disfar~adas de que 0 Inspetor
nao se dera conta na primeira con versa, so encontrando nelas
motivo para gargalhar. Que seja, como insinuara Dupin, pOl'urn
problema ser simples demais, ou evidente demais, que ele possa
parecer obscuro, eis af algo que nunc~ tera maior ~eso p~r.a 0
Inspetor do que uma fric~ao urn tanto vlgorosa na calx~ .toraclca.
Tudo e feito para nos induzir a no~ao da imbeClhdade do
personagem. E ela e vigorosamente articulada pelo fato d~ ele
e seus acolitos jamais conceberem, para esconder urn obJeto,
nada que ultrapasse 0 que urn malandr~ comum ~oderia imaginal',
isto e, precisamente a serie pOl' demals conhe.clda dos esconderijos extraordinarios que nos e passada em revlsta: ~esde gavetas
dissimuladas da escrivaninha ate 0 tampa desmontavel da mesa,
dos forros descozidos dos assentos ate seus pes ocos, das chapas
pOl'tras do estanho dos espelhos ate a espessura da encaderna~ao
dos livros.
E se zomba do erro que 0 Inspetor comete ao deduzir que,
pelo fato de 0 ministro ser poet a, ele nao esta longe de ser louco,

9. Gostarfamos de recolocar ao sr. Benveniste a questao do senti do antin6mico
de certas palavras, primitivas ou nao, ap6s a magistral retificav.ao ~u~ ele trouxe
11 falsa via por onde Freud a fez enveredar no terreno filologlCO (cf. La
psychanalyse, v.I, p.5-l6). Pois parece-nos que essa questao permanece mtacta,
destacando em seu rigor a instancia do significante. Bloch e Yon Wartburg
datam de 1875 0 aparecimento da significa<;ao do verbo (depister) no segundo
emprego que dele fazemos em nossa frase. E necessario aqui chamar a aten<;ao
do leitor para os dois significados da palavra depister: seu emprego mals usual
e atual e com 0 significado de descobrir alg!lem ou algo segUindo sua plsta; e
o mais antigo ja em desuso na Fran<;a e seu exato oposto, despistar.
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crro este, argumenta-se, que so se deveria - 0 que ja e dizer
mUlto - a uma falsa distribui~ao do termo medio, pois esta
longe de resultar que todos os loucos sejam poetas.
Certo, mas nos mesmos somos deixados na errancia quanto
ao que constitui, em materia de esconderijo, a superioridade do
poeta, ainda que ele se revele duble de matematico, pois de
repente interrompem nosso avan~o, arrastando-nos para urn malagal de contesta~6es infundadas ao raciocfnio dos matematicos
que, ao que eu saiba, nunca mostraram tanto apego a sua~
formulas a pon~o de identifica-las com a razao raciocinante. Pelo
menos, atestamos que, ao contrario do que parece ser a experiencia de Poe, sucede-nos as vezes diante de nosso amigo Riguet
- que e aqui para voces, por sua presen~a, a garantia de que
llossas incurs6es pela analise combinatoria nao fazem com que
nos extraviemos -, deixarmo-nos levar pOl' extravagancias tao
graves (Deus nos livre!, segundo Poe) quanto afirmar que" x2
+ px talvez niio seja exatamente igual a q" , sem jamais tel' tido
(e deixamos a Poe desmenti-lo) que nos precaver contra alguma
violencia inopinada.
Portanto, nao se esbanja tanto espfrito senao para desviar 0
nosso daquilo que antes nos fora indicado tomar por certo, ista
e, que a polfcia procurou par toda parte: 0 que caberia entendermos - no que concerne ao campo em que a polfcia presumia,
nao sem razao, que devesse encontrar-se a carta - no sentido
de urn esgotamento do espa~o, teorico, sem duvida, mas cuja
tomada ao pe da letra constitui a gra~a da historia, sendo-nos
apresentado como tao exato 0 "esquadrinhamento" que rege a
opera~ao, que nao permitiria, diz-se, "que urn cinqiientesimo de
linha escapasse" a explora~ao dos investigadores. Estarfamos no
direito, pOl' conseguinte, de perguntar como a carta nao foi
encontrada em parte alguma, ou melhor, de observar que tudo
o que nos dizem sobre a concep~ao da mais alta recepta~ao nao
nos explica, a rigor, que a carta tenha escapado as buscas, ja
que 0 campo que estas esgotaram realmente a continha como
enfim comprovou a descoberta de Dupin.
'
Seria preciso que a carta, dentre todos os objetos, fosse dotada
da propriedade de nulubiedade, 10 para nos servirmos desse termo

10. Em ingles, nullibicity ou nullibiety, propriedade de nao estar em parte alguma,
mversa a da ubiqUidade. (N.E.)
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que

Escritos

vocabulario celebrizado pelo titulo de Roget retomou da
.
W'lk'
.
.ologica do blspo
I InS.?ll
utopia semi
'.
12
If 'dent) que a carta, de fato,
E evidente (a httle too se eVl
. nenhuma palavra
'
m 0 lugar rela<;6es para as quais
.
mantem ~o todo 0 alcance do qualificativo ingles odd. ~lza:re,
francesaBaudelaire
em
. d UZI.' 10, e apenas aproxlmatlvo.
costuma tla
.
~~;a:os que essas rela<;6es sao singulares, pois sao Justamente
. 'f
te mantem com 0 lugar.
essas que 0 slgm Ican _ , osso designio estabelecer reIa<;6es
Voces sabem que na? ~ n _,
dir a carta/letral3 com
"sutis" que nosso proPOSltOnao e confun
14 e que
' :
ue a recebamos pOl' pneumatlco,
..
o espIrlto, mes~o q
mata enquanto 0 outro vivlflca,
admitimos perfeltamente q~e. urn
talvez esteiam
.
igmflcante, como voces
na medlda eame~~~d~/'materializa a instancia da m.ort~.. Mas,
come.<;an~o. na materialidade do slgmftcante que InSlstImos,
se fOI pnmelro
,.
muitos ontos 0 primeiro dos
essa materialidade e singular e.~ P' que~ um~ cartalletra em
quais .e nao supor~~n~~~:r~rt~ :~r ~ cartalletra que e, e num
pedacmhos,. e e~a
d
Ie de que a Gestalttheorie pode
senti do mUlto dlferente aque
_ do todo 15
dar conta, com 0 vitalismo insidioso de sua no<;ao
.
0

i

A linguagem profere seu veredito a quem sabe ouvi-Ia: pelo
uso do artigo, empregado como partfcula partitiva.16 E ai mesmo
que, nao menos singularmente, 0 espirito, se 0 espirito e a
significa<;ao viva, aparece mais propenso a quantifica<;ao do que
iI cartalletra. A come<;ar pela propria significa<;ao, que suporta
que digamos: esse discurso pleno de signification, do mesmo
modo que reconhecemos de l'intention em urn ato, deploramos
que nao haja mais d'amour, acumulamos de La haine e dispensamos du devouement e que tanta d'injatuation se concilie com
o fato de sempre haver de La cuisse (pernil) para vender e du
r~fifi (confusao) entre os homens.
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f Borcres em sua obra tao harmonizada com
11. A mesma a que 0 Sf. Jo~ge Lu. ~m d;sti~o que outros reduzem a suas justas
o phylum de nossas coloca~oes, da
. h . Iho de 1955 p.2135-6, e outubro
Cf Le To ps Modernes, Jun o-Ju
,
'E
propor~oes.
. s em
. I' . a" a que Lacan se refere e 0 ssay
de 1955, p.574-5. [A "utopia se;~ol~;~~hical Language (1668), em que John
towards aRe~1 Char~eter and a
I fe/uma
tentativa, por muitos considerada
Wilkins, ClentIsta e blspo de Chester, I
por cifras para que elas perdessem
brilhante, mas inutil, de SubstltUIras pa avras
,
seu cunho associativo. (N.E.)]
12. 0 destaque e do autor.
_
• I de letlre que sobretudo a partir desse
13. Ou "0 Verbo", outra acep~ao posslve
d;fere~tes significa~6es (carta,
ponto do texto, convem ter em mente em suas

letra). (N.E.)
.
. t a parisiense de entrega nipida de
d . na urn antigo SISem
.
d
14. 0 termo, que
eSlg _
. 'neas
rovem do latim pneumalicus e 0
cart as atraves de tubula~oes subtel ra"
'~') e teve na Idade Media a acep~ao
."
ma" - sopro
grego pneulI;alikos (raIz pneu.
ace ~o do "sopro divino" , que Lacan
a
de "sutil" . E com esta, e tambem comd re~iss6es que se perde na tradu~ao.
joga nesse paragrafo, num conJunto e
(N.E.)
.
f nos exemplos ja desbotados pelo usa
15. E isso e tao verdadeiro que a fIlOSdO
la, 'It.plo nao emprega para os mesmos
a ·tlr do urn e 0 mu I ,
com aque
argumenta
a pI. rasgada ao mew e 0 cfrculo interrompido, ou 0 vasa
fins
simples
folha branca

Mas, quanto a cartalletra, quer a tomemos no senti do de
elemento tipografico, de epistola ou daquilo que faz 0 letrado,
diremos que 0 que se diz deve ser entendido Ii Letra, que M uma
carta a espera de voces com 0 carteiro, ou que voces tern
cartas/letras - mas nunca que haja de Lalettre em alguma parte,
nao importando a que titulo ela Ihes diga respeito, nem que seja
para designar a correspondencia em atraso.
Pois 0 significante e unidade pOl' ser unjcQ, nao sendo, pOl'
natureza, senao simbolo de uma ausencia. E e pOl' isso que nao
(' podernos dizer dacart37ietra roubada que, a semelhan<;a de outros
objetos, ela deva estar ou nao estar em algum lugar, mas sim
que, diferentemente deles, ela estara e nao estara onde estiver,
onde quer que va.
Vejamos mais de perto, com efeito, 0 que acontece com os
policiais. Nada nos e poupado quanto aos procedimentos mediante os quais eles revistam 0 espa<;o destinado a sua investiga<;ao, a divisao desse espa<;o em volumes que nao deixam
escapar a menor espessura, a agulha que sonda 0 macio e, na
falta da percussao que sonde 0 duro, ao microscopio que den uncia
os excrementos do caruncho na borda de sua perfura<;ao, ou ate
a fenda infima de mesquinhos abismos. Na medida mesma em
que sua rede se fecha, para que, nao satisfeitos em sacudir as
paginas dos livros, eles cheguem a conta-Ias, acaso nao vemos
o espa<;o desfolhear-se, a semelhan<;a da cartalletra?

partido, sem falar do verme cortado [onde Lacan joga com os sentidos de verme
(ver, larve, que tambem significa "fantasma") e de insidioso (larvejJ. (N.E.)
16. Essa acep~ao caiu em desuso em portugues, transformando-se num arcafsmo,
mas antecede tudo 0 que e indivisfvel em frances. (N.E.)
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Mas os investigadores
tern uma no~ao tao imutavel do real
que nao notam que sua busca ira transforma-Io em seu objeto.
Tra~o em que talvez possam distinguir esse objeto de todos os
outros.
Seria demais pedir-lhes isso, sem duvida, nao em razao de
sua falta de visao, mas, antes, da nossa. Pois sua imbecilidade
nao e de tipo individual,
nem corporativo,
mas de origem
subjetiva. E a imbecilidade realista, que nao se limita a se dizer
que nada, pOl' mais que uma mao venha a enterra-lo nas entranhas
do mundo, jamais estara escondido ali, uma vez que outra mao
podera encontra-lo, e que 0 que esta escondido nunca e outra
coisa senao aquilo que falta em seu lugar, como e expresso na
ficha de arquivo de urn volume quando ele esta perdido na
biblioteca. E este, de fato, estando na prateleira ou na estante
ao fado estaria escondido, pOl' mais visfvel que parecesse. E que
s6 se po de dizer que algo falta em seu lugar,
letra, daquilo
que pode mudar de lugar, isto e, do simbOlico. Pois, quanto ao
real, nao importa que perturba~ao se possa introduzir nele, ele
esta sempre e de qualquer modo em seu lugar, 0 real 0 leva
colado na sola, sem conhecer nada que possa exila-lo disso.
E com efeito, voltando a nossos policiais, como poderiam
eles apoderar-se da carta, eles que a apanharam no lugar on de
estava escondida? Naquilo que reviravam entre os dedos, que
outra coisa seguravam eles senao 0 que niio correspondia a
descri~ao que tinham dela? A letter, a litter, uma carta, uma
letra, urn lixo. Fizeram-se trocadilhos, no cenaculo de Joyce,17
com a homofonia dessas duas palavras em ingles. A especie de
dejeto que os policiais manipulam
nesse momenta tampouco
lhes revela sua outra natureza pOl' estar apenas meio rasgada.
Urn sinete diferente sobre urn lacre de outra cor, e urn outro
estilo de grafismo no sobrescrito sao, ali, 0 mais inquebrantavel
dos esconderijos.18 E, se eles se detem no reverso da carta, que,

a

17. Cf. Our Examination round his Factification for Incamination of Work in
Progress, Shakespeare and Company, rua do Odeon, 12, Paris, 1929.
18. Lacan explora a homofonia e a polissemia de cachet (sinete, lacre, estilo de
autor, selo, cal'ater peculiar) e cachette (esconderijo), fazendo cruzar os dois
verbos cacher (esconder) e cacheter (selar, lacrar uma carta). Lettre de cachet
significa carta regia, carta imperial, ordem de Plisao. (N.E.)
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sah?m~s, era on de se inscrevia na epoca 0 endere~o do
e porque, para eles, a carta nao tern outra face senao
r ·verso.
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011' poderiam
eles, de fato, detectar de seu anverso? - Sua
1lIl'lisagem, como se costuma dizer para alegria de nossos do1IIIIIgos ciberneticos? Mas, nao nos ocorre entao a ideia de que
I sa mensagem
ja chegara a sua destinataria, e que Ihe fora
IIIl'1usive abandonada com aquele peda~o de papel insignificante,
'lIlt' agora a representa tao bem quanto 0 bilhete original?
S ' pudessemos dizer que uma carta cumpriu seu destino depois
Ill' !Iwer desempenhado
sua fun~ao, a cerimonia da devolur;ao
II., cartas seria menos aceita para servir de encerramento quando
IIi! eXlin~ao dos fogos dos festejos
do amor. 0 significante nao
I f'lIflcional. E, da mesma maneira,
a mobilizar;ao do belo mundo
IlljOS
passatempos acompanhamos
aqui nao teria sentido, se a
I Irla, pOl' sua vez, se contentasse
em tel' urn. Pois nao seria urn
III<)(.JO
muito adequado de mante-lo em sigilo comunica-lo a urn
('squadrao de tiras [poulets].)9

Poderfamos ate admitir que a carta tivesse urn sentido compi 'tamente diferente, senao mais ardoroso, para a Rainha, do
qllc 0 que ela oferece ao entendimento
do ministro. A marcha
dos acontecimentos
nao seria sensivelmente
afetada pOl' isso,
/I 'm mesmo
se ela fosse estritamente
incompreensfvel
para
(jllalquer lei tor desavisado.
Pois ela certamente nao 0 e para todo 0 mundo, ja que, como
1l0-!o assegura enfaticamente 0 Inspetor, para chacota de todos
••
d
'
csse ocumento, revel ado a urn terceiro personagem, cujo nome
sent mantido em silencio" (esse nome que salta aos olhos como
".rabo do porco entre os dentes do pai Ubu), "poriaem questao",
<lIz-nos ele, "a honra de urn personagem da mais alta estirpe",
ou ainda, "a seguranr;a da augusta pessoa seria assim colocada
em perigo".

1'.1. Poulet e urn termo polissemico, cujas significa90es vao desde 0 denotativo
"frango" ou "pinto" ate a gfria "tira", passando pelas de "bilhetinho amoroso/carta de amor" e pelo tratamento afetivo "queridinho", "amorzinho". Com
cssa polissemia em mente, a expressao "escouade de !Joulets" tambem poderia
Iraduzlr-se por "bando de queridinhos", "batalhao de bilhetinhos amorosos" ou
"tropa de frangotes", por exemplo. (N.E.)

Por conseguinte, nao e apenas 0 senti do, mas 0 texto da
mensagem que seria perigoso par em circulacyao, mais ainda
quanto mais anodino ele parecesse, visto que os riscos seriam
aumentados pela indiscricyaoque urn de seus depositarios pudesse
cometer inadvertidamente.
Nada, portanto, pode salvar a posicyao da policia, e nao se
modificaria nada melhorando "sua cultura". Scripta manent, e
em vao que ela aprenderia, de urn humanismo de edicyaode luxo,
a licyaoproverbial que 0 verba volant termina. qxala os esc~itos
ficassem, como e, antes, 0 caso das falas: porque, destas, ao
~nos a dfvida indelevel fecunda nossos atos com suas transfe--------------------rencias.
'-o-s escritos carregam ao vento as promissorias em branco de
uma cavalgada louca. E, se eles nao fossem folhas volantes, nao
haveria letras roubadas, cart as que voaram.20

--

Mas, em que pe estamos a esse respeito? Para que haja carta
roubada, diremos conosco, a quem pertence uma cartalletra?
Acentuavamos ha pouco 0 que ha de singular na devolucyao da
carta a quem outrora deixara ardorosamente arrebatar-se seu
penhor. E em geral se julga indigno 0 procedimento das publicacy6es prematuras, do tipo daquela com que 0 Cavaleiro de
Eonte pas alguns de seus correspondentes em situacyaobastante
deplorivel.
Entao, a cartalletra sobre a qual quem a enviou ainda conserva
direitos nao pertenceria plenamente aquele a quem se dirige?
Ou sera que este ultimo nunca foi seu verdadeiro destinatario?
Vejamos: 0 que ira esclarecer-nos e aquilo que, a principio,
pode obscurecer ainda mais 0 caso, ou seja, que a historia nos
deixa ignorar quase tudo sobre 0 remetente, nao menos que sobre

Pela riqueza de sua polissemia, 0 trecho merece ser reproduzido em frances:
"Les ecrits emportent au vent les traites en blanc d'une cavaleriefolle. Et, s'ils
n'litaient feuilles volantes, it n'y aurait pas de lettres volies." Traite, na
linguagem comercial e juridica, e urn tipo de titulo, a letra de cambio, e traite
de cavalerie (ou effet de cavalerie ou de complaisance) e a "letra fria", 0 titulo
falso, ficticio. Feuilles volantes, folhas soltas, traz ainda as significa~6es de
"folhas ao vento", "volantes" ou "m6veis" . Por fim, as lettres valies tanto silo
as cartas roubadas (ou "voadas") quanto as letras que voaram ou as letras
(comerciais) roubadas. (N.E.)
20.

'lido da cartalletra. Nos e dito tao-somente que 0 ministro
'ceu de imediato a grafia U'ecriture] de seu enderecya/III 1110
H Rainha, e, e incidentalmente, a proposito de sua camu1111',t'lIlpelo ministro, que se menciona que 0 sinete original e
do Duque de S... Quanto a sua importancia, sabemos apenas
do~ p 'rigos que ela comporta, caso venha a cair nas maos de
11111 l' 'ItO terceiro, e que sua posse permitiu ao ministro "exercer
I IIIll ponto perigosfssimo, com objetivos politicos",
a ascend IIcia que ela the assegura sobre a interessada. Mas isso nada
1101' diz da mensagem que ela veicula.
('arla de amor ou carta de conspiracyao, carta de delacyao ou
1I'lade instrucyao, carta de intimacyao ou carta de desolacyao, so
IIlHIl'mosreter dela uma coisa: e que a Rainha nao pode leva-la
110 'onhecimento de seu mestre e senhor.
Ora, esses termos, longe de tolerar 0 toque de depreciacyao
'I1Il' lem na comedia burguesa, assumem 0 senti do eminente de
dl'signar seu soberano, a quem a liga seu juramento de fidelidade,
I d· maneira redobrada, ja que sua posicyao de canjuge nao a
I xime de seu dever de sudita, mas antes a eleva a guarda daquiJo
qll . a realeza, segundo a lei, encarna do poder: e que se chama
ll·gilimidade.
Por conseguinte, seja qual for 0 paradeiro que a Rainha tenha
Ilplado por dar a cartalletra, essa carta nao deixa de ser 0 sfmbolo
dt· Illn pacto e que, mesmo que sua destinataria nao assuma esse
plI 'lo, a existencia da carta a situa numa cadeia simbolica distinta
dll que constitui seu juramento. A prova de que e incompatfvel
I om este e dada pelo fato de que a posse da cartalletra e
Illlpossfvel de validar publicamente como legftima, e de que,
pllnt faze-la respeitar, a Rainha so poderia invocar 0 direito a
slIa privacidade, urn direito cujo privilegio fundamenta-se na
honra que essa posse derroga.
Pois aquela que encarna a imagem benevolente da soberania
11110 pode acolher acordos, mesmo privados, sem que eles impliquem 0 poder, e nao pode prevalecer-se do sigilo perante 0
soherano sem entrar na clandestinidade.
Portanto, a responsabilidade do autor da carta pass a ao segundo plano, comparada aquela de quem a detem, pois a ofens a
I) lI1ajestade faz-se acompanhar, nesse caso, da mais alta trairiio.
Dizemos "quem a detem" , e nao "quem a possui", Pois fica
l'lara, a partir daf, que a posse da cartalletra nao e menos
II I
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contestavel para sua destinataria do que para qual~uer .un: e~
cujas maos possa cair, uma vez que nada, quanto a eXlsten~la
da carta, pode vol tar a normalidade sem que aquele c~ntra CUjaS
prerrogativas
ela atenta tenha tido que se pronunclar
a esse
respeito.
.
Entretanto
isso tudo nao quer dizer que, pOl' mals que 0
segredo da c;rta seja indefensavel, a denuncia desse segredo seja
de algum modo honrosa. Os honesti homines, as pessoas de bern,
nao conseguiriam sail' inteiramente ilesas disso. Ha mais d~ un:a
religio, e nao ha de ser amanha que os lac;os sagr~dos delxar.ao
de nos puxar em sentidos contrarios. Quanto ao ambItus, 0 .rod~lO,
o desvio, como se ve, nem sempre e a ambic;ao que 0 msplra.
Pois se existe urn pelo qual passamos aqui, nos nao 0 roubamos,
tem~s que dize-Io, ja que, para Ihes confessar tudo, so adotamos
o tftulo de Baudelaire no intuito de bem marcar nao, como se
enuncia impropriamente,
0 carateI' convencional
do significante,
mas, antes, sua precedencia em relac;ao ao significado. ~em pOl'
isso Baudelaire, malgrado sua dedicac;ao, deixou de trail' Po~ ao
traduzir pOl' "Ia lettre volee" seu tftulo, que e The Pur~otne.d
Letter, ou seja, que se vale de urn termo tao raro que nos e mals
facil definir sua etimologia do que seu emprego.
To purloin, diz-nos 0 dicionario de Oxford, e uma palavra
anglo-francesa,
isto e, composta do prefixo pur~, que ~Iamos
reencontrar em purpose, proposito, purchase, provlmento,
purport, importancia,22 e do vocabulo do frances antigo. loing,
loigner, longe. Reconhecemos
no primeiro elemento ~ latlm pro,
no que ele se distingue de ante, pOl' supor ~m detras ,antes do
qual ele se aplica, eventual mente para garantl-Io ou, ate mesmo,
para dar-lhe sua garantia como avalista (ao pas so que ante se
adianta em direc;ao aquilo que vem a seu encontro). Q~anto ao
segundo, a antiga palavra francesa loigner, verbo do atnbuto de

21. Lacan usa 0 frances provision (provisao, abastecimento, suprimento etc.),
enquanto purchase expressa, mais exatamente, compra, aquisi<;:ao, obten<;:ao,
recursos e ate mesmo pilhagem. (N.E.)
22. Em irances, portee. Purport, em sua modern a polissemia, e teor, sUbstan~ia,
significado, subentendido etc. Para uma compreensao m~is plena das tradu<;:o~s
francesas escolhidas por Lacan, 0 leitor interessado devera consul tar a ettmolog1a
desses termos, pois e em suas origens remotas que eles malS se aproxllnam.
(N.E.)

III

loing (ou ainda longe [Iadeado]), ela nao significa ao
loin], mas ao longo de; trata-se, pois, de por de lado,
1111 JlIII'
I"COITer a uma locuc;ao familiar que joga com os dois
I 11111 IllS, dc mettre
gauche [" reservar disfarc;adamente"
ou
Itlll'l
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\',,'illl nos vemos confirmados, em nosso desvio, pelo proprio
IIlllt'lll quc a ele nos leva: pois e justamente a carta desviada
1/111 IIOSocupa, aquela cujo trajeto foi alongado
[prolonge]23 (0
11111
',Iitcralmente,
a palavra inglesa), ou, para recorrer ao
11\ ,"HIlario postal, la lettre en souffrance,
a carta nao retirada.24
I':is af, portanto, simple and odd, como nos e anunciado desde
I JlI imcira pagina,
reduzida a sua expressao mais simples, ~
111/'lIlaridade da carta/letra,
que, como indica 0 tftulo, U
"/'/ tI(/deiro sujeito do conto: e por poder sofrer um desvio que
I III I 'm urn trajeto que lhe e proprio.
Trac;;o onde se afirma, aqui,
1111Inclctencia de significante. Pois aprendemos a conceber que
II si rnificante
s6 se sustenta num deslocamento comparavel ao.
d,' nossas faixas de letreiros luminosos ou das mem6rias giraIIlrias de nossas maquinas-de-pensar-como-os-homens,25
e isso,
1'lIl razao de seu funcionamento
altern ante pOl' princfpio, que
,'xi 'C que ele deixe seu lugar, nem que seja para retornar a este
circularmente.
Isso e justamente 0 que acontece no automatismo de repetic;;ao.
() que Freud nos ensina, no texto que comentamos,
e que 0
sujcito segue 0 veio do simb61ico, mas isso cuja ilustrac;ao voces
I'\m aqui e ainda mais impressionante:
nao e apenas 0 sujeito,
mas os sujeitos, tornados em sua intersubjetlvldade,
que se
aItnham na fila - em outras palavras, nossos avestruzes, aos
quais els-nos de volta, e que, mals d6ceis que carnelros, model am
SCll proprio ser segundo 0 momenta da cadeia significante que
os esta percorrendo.
Se 0 que Freud descobriu, e redescobre com urn gume cada
vcz mais afiado, tern algum sentido, e que 0 deslocamento
do

23. Tomando 0 pur-longee (purloined) como" ampliada em sua extensao/alcance
por um desvio lateral previo". (N.E.)
24. En soutfrance, tambem "nao reclamada" ou "em suspenso". (N.E.)
25. Cf. nossa introdu<;:ao,p.64.
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significante determina os sujeitos em seus atos, seu destino, suas
recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte, nao obstante
seus dons inatos e sua posis:ao social, sem levar em conta 0
carMer ou 0 sexo, e que por bem ou pOl'mal seguini 0 rumo d.o
s!~itJ..G.apte,como armas e bagagens, tudo aquilo que e da ordem
do dado pSi<;.JloJico.
.0:.
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26. A ambigUidade e ainda maior no frances (lomber en possession), onde se
"cai em posse" da carta. (N.E.)
27. A constrwrao alude 11 expressao un lroisieme larron, de La Fontaine,
designativa da pessoa que tira proveito do conflito entre outras duas. (N.E.)

II' III, deixa 0 campo livre com suas ausencias: e tampouco

11110
pode ser pOl' uma imbecilidade qualquer que ele acaba
lido ludibriado pOl' ela.
"ois, ao entrar no jo 0 como aquele que esconde, e do a el
Ii I RlIlIlha que ele tern que se revestlr,Jjli: uSlve nos atributos
Ii I lIlulher e da sombra, tao propfcios ao ato de esconder.
Nt () c que estejamos reduzindo a oposi~ao prim{ma entre 0
1 I'uro C 0 claro 0 veterano par do yin e do yang. Pois seu manejo
I .\alo eomporta 0 que ha de ofuscante no brilho da luz bem como
III>r 'n~xos ~e que a sombra se serve para nao largar ~ua presa.
AqUI, 0 slgno e 0 ser, maravilhosamente disjuntos, mostramIIIlSqual dos dois prevalece quando eles se op6em. 0 homem
que c .ho~em 0 bastante para enfrentar ate mesmo com desprezo
II lemlda Ira da mulher sofre, a ponto de se metamorfosear a
1I111ldic;ao
do sig~o de, ~ue a desp<2iou. Uv\..tc,-,~&'L
L
~orque esse slgno e Justamente 0 da mulher, uma vez que ela
IIf taz valer seu ser, fundando-o fora da lei que continua conI 'ndo-a, ~or efeito das origens, em posic;ao de significante, ou
alc de felIche. Para estar a altura do poder desse signo, basta-I he
ll1anter-se .imovel a sombra dele, af encontrando, de quebra,
como a Ramha, a simula~ao do controle do nao-agir, que somente
o "olho de lince" do ministro pode desvendar.
Esse signo arrebatado, eis pois 0 homem de posse dele: posse
IIcfas.ta, por so poder escorar-se na homa que ela desafia, e
m~ldIta, pOl' convocar aquele que a sustenta a punis:ao ou ao
cnme, que rompem, ambos, sua vassalagem a Lei.
Ha que haver nesse signa urn noli me tangere bem singular,
para que, tal como 0 torpedo socratico, sua posse entorpe~a seu
homem a ponto de faze-Io cair no que nele se trai inequivocamente como ina~ao.
E que ao observar, como faz 0 narrador desde a primeira
conversa, que com 0 usa da cartaJletra dissipa-se seu poder,
perce~emos que essa observas:ao so visa seu usa, justamente,
para fms de poder - e, ao mesmo tempo, que esse usa se toma
for~oso para 0 ministro.
11111.
I
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Eis-nos aqui, de fato, no~amente nNencruzilhada em que havfamos deixado nosso drama e sua ronda com a questao da maneira
como os sujeitos se revezam. Nosso apologo serve para mostrar
que sao a cartaJletra e seu de:;vio que regem suas entradas e seus
papeis. Nao sendo ela reclamada [en souffrance], eles e que iraQ
padecer. Ao passarem sob sua sombra, tomam-se seu reflexo.
Ao entrarem de posse da cartaJletra - adminivel ambigtiidade
da linguagem26 -, e 0 senti do dela que os possui.
Isso e 0 que nos mostra 0 heroi do drama que aqui nos e
contado, quando se repete a propria situas:ao que sua audacia
tramou pela primeira vez para seu triunfo. Se agora ele sucumbe
a esta, e pOl' haver passado para 0 segundo local da trfade de
que inicialmente fora 0 terceiro, ao mesmo tempo que 0 larapi027
- em virtude do objeto de seu rapto.
Pois se, agora ·como antes, trata-se de proteger a carta dos
olhares, que outra safda Ihe resta senao empregar 0 mesmo
metodo que ele proprio desarticulou, 0 de deixa-Ia a descoberto?
E e Ifcito duvidarmos de que ele saiba assim 0 que esta fazendo,
quando logo 0 vemos capturado numa relas:ao dual em que
encontramos todos os tras:os do engodo mimetico ou do animal
que se faz de morto, apanhado na armadilha da situas:ao tipicamente imaginaria: pOl'vel' que nao e visto, desconhecer a situas:ao
real em que ele e visto nao vendo. E 0 que e que ele nao ve?
Justamente a situas:ao simbolica que ele mesmo soubera ver tao
bern, e onde eis que agora e visto vendo-se nao ser visto.
o ·ministro age como urn homem que sabe que a busca da
polfcia e sua defesa, porquanto nos dizem que e de proposito

1

II lIlli/Ieee que, fora dessa busca, ja nao tern defesa.
hI>li ~justamente a autruicherie,28 a trapa~a de avestruz de
1/111 I'!t' f"oi 0 artffice, se nos permitem multiplicar nosso monstro,
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Para nao poder livrar-se dela, e preciso que 0 ministro nao
saiba que outra coisa fazer com a carta. Pois esse usa 0 coloca
numa dependencia tao completa da carta como tal, que, a longo
prazo, ele ja nem sequer a concerne.
Queremos dizer que, para que esse usa concernisse real mente
a carta, 0 ministro, que afinal estaria autorizado a isso pOl' servir
ao Rei, seu mestre e senhor, poderia apresentar a Rainha admoestac;6es respeitosas, mesmo que tivesse que se precaver do
efeito de retorno contra ele que elas teriam atraves de garantias
apropriadas; ou introduzir alguma ac;ao contra 0 autor da carta,
o qual, por ficar fora da jogada nos mostra qUaD pouco se trata,
aqui, da culpa e do erro, e sim do sinal, signa de contradiC;ao e
de escandalo que a carta constitui, no sentido em que 0 Evangelho
dizque esse sinal deve vir, sem considerar 0 infortunio de quem
se fac;a seu portador; ou poderia ate mesmo submeter a carta,
transformada
em pec;a de urn processo, ao "terceiro personagem", habilitado a saber se dela faria surgir urn julgamento
especial29 para a Rainha ou a desgrac;a para 0 ministro.
Nao saberemos por que 0 ministro nao faz dela uso de algum
desses modos, e convem que nao saibamos, pois s6 nos interessa
o efeito desse nao-uso; basta-nos saber que 0 modo de aquisiC;ao
da carta nao seria urn obstaculo a nenhum deles.
Pois esta claro que, se 0 usa nao significativo da carta e urn
usa forc;oso para 0 ministro, seu uso para fins de poder s6 pode
ser potencial, uma vez que ele nao pode passar ao ato sem
desvanecer-se
imediatamente
e que portanto a carta s6 existe
como meio de poder pelas atribuic;6es ultimas do significante
puro, quais sejam, prolongar seu desvio, para faze-Ia chegar a
quem de direito por uma passagem suplementar, isto e, pOl' uma
outra traiC;ao, cujas repercuss6es a gravidade da carta toma diffciI
preyer; ou entao, destruir a carta, 0 que seria a unica maneira,
segura e, como tal, prontamente proferida pOl' Dupin, de acabar
com 0 que esta destinado, por natureza, a significar a anulaC;ao
daquilo que significa.
A ascendencia que 0 ministro extrai da situaC;ao nao se deve
a carta, portanto, mas, quer ele 0 saiba ou nao, ao personagem

29. Chambre Ardente: expressao que design ava, no Ancien Regime, tribunais
estabelecidas para julgar crimes excepcianais, particularmente heresias au envenenamentos. (N.E.)

1'/:1
'onstitui para ele. Do mesmo modo, as colocac;6es do
1H'lor no~lo apresentam como alguem que ousa tudo, who
,1,/11',1' 1111 Ilungs, e comenta-se,
significativamente:
those unbe, "tl/lll~
((:1' well as those becoming a man, 0 que quer dizer: 0
1/111' (' ,mlIgno.e 0 que e digno de um homem, dito cuja agudeza
1I,\IIc1'I~lIrcdelXa escapar, ao traduzi-Io por: 0 que e indigno de
I11I1 Ilon~cl~ e ,0 qu~ e di~no dele. Pois, em sua forma original,
II IIpi' 'clac;ao e mUlto mals apropriada ao. que interessa a uma

11111
III

III1J1h'l".

Isso deixa transparecer a importancia imaginaria desse persoisto e, a relaC;ao narcfsica em que 0 ministro se encontra
"IIIJl 'nhado, desta vez certamente sem sabe-Io. Ela tambem e
1I\(~icadano texto ingles, logo na segunda pagina, por urn comenIllno do narrador cuja forma e saborosa:
"Essa ascendencia"
liit.-nos ele, "que 0 ministro conseguiu dependeria do conheci~
III'nto que 0 arrebatador tern do conhecimento que a vftima tern
Ii· scu arrebatador", ou, textualmente, the robber's knowledge of
III('loser's knowledge of the robber. Termos cuja importancia 0
tutor salienta, ao faze-Ios serem literalmente retomados pOl' Dupin
10 '0 depoi.s do .relato com que se encadeara a cena do rapto da
carta. AqUl, mms uma vez, podemos dizer que Baudelaire oscila
('m sua linguagem, levando urn a interrogar eo outro a confirmar,
'om estas palavras: "0 ladrao sabe? ... " ,e depois "0 ladrao sabe ..."
() que? - "que a pessoa roubada conhece seu ladrao."
.Pois 0 que importa ao ladrao nao e apenas que a dita pessoa
s.atba quem a roubou, mas tambem que saiba com quem esta
Iidando co~o ladrao; e que ela 0 julga capaz de tudo, 0 que e
aSSlm preclSO entender: que ela Ihe confere a posiC;ao que nao
csta a altura de ninguem realmente assumir, pOl' ser imaginaria
- a do mestre/senhor
absoluto.
_ Na verdade, essa e uma posiC;ao de fraqueza absoIuta, mas
nao para aquele a quem ela e dada a crer. A prova disso nao e
apenas que a Rainha tenha a audiicia de chamar a polfcia. Pois
cIa s6 faz conformar-se
a seu deslocamento de urn degrau nos
patamares da trfade inicial ao confiar na propria cegueira exigida
para ocupar esse lugar: No more sagacious agent could, f
suppose, ironiza Dupin, be desired or even imagined. 30 Nao; se
1111)\ '111,
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"Agente mais sagaz, suponho, seria imposslvel desejar au sequer imaginar."

(N.E.)

[34)

ela deu esse pas so, foi menos por ser levada ao desespero, driven
to despair, como nos dizem, do que por assumir uma impaciencia
que deve ser imputada antes a uma miragem especular.
Pois 0 ministro faz de tudo para se conter na ina<;ao, seu
quinhao nesse momento. 0 ministro, com efeito, nao e absolutamente louco. Essa e uma observa<;ao do Inspetor, que fala
sempre em ouro: e verdade que 0 ouro de suas palavras so flui
para Dupin, e so para· de fluir com 0 concurso dos cinqtienta
mil francos que ele the custara, pelo padrao desse metal na epoca,
embora isso nao deva acontecer sem the deixar urn saldo lucrativo. 0 ministro, portanto, nao e absolutamente louco nessa
estagna<;ao de loucura, e e por isso que tern de se comportar
segundo 0 modo da neurose. Assim como 0 homem que se retirou
para uma ilha para esquecer... 0 que? - ele esqueceu ... -,
tambem 0 ministro, nao fazendo usa da carta, acaba por esquece-la. Isso e 0 que exprime a persistencia de sua conduta. Mas
a carta/letra, tal como 0 inconsciente do neurotico, nao 0 esquece.
Esquece-o tao pouco que 0 transform a cada vez mais, a imagem
daquela que a ofereceu a sua surpresa, e agora, a exemplo dela,
ele ire:icede-l a a uma surpresa semelhante.
Os tra<;os dessa transforma<;ao sao assinalados, e de forma
peculiar 0 bastante, em sua aparente gratuidade, para os aproximar validamente do retorno do recalcado.
Assim, logo ficamos sabendo que, por sua vez, 0 ministro
virou a carta, certamente nao com 0 gesto precipitado da Rainha,
porem de maneira mais aplicada, a maneira como se vira uma
roupa pelo avesso. Foi assim de fato que ele teve de operar, a
maneira como na epoca uma carta era dobrada e lacrada, para
liberar 0 lugar virgem onde escrever urn novo endere<;0.31

Julgamo-nos obrigados a fazer aqui a demonstrayao disso ao audit6rio com
uma carta da epoca, concernente ao sr. Chateaubriand e a sua procura de urn
secretario. Pareceu-nos divertido que 0 sr. Chateaubriand tivesse posto 0 ponto
final na primeira versao de suas mem6rias, recentemente recuperadas, no mesmo
mes de novembro de 1841 em que apareceu no Chamber's Journal a carta
roubada. Sera que a devoyao do sr. Chateaubriand ao poder que ele depreciava
e a honra que essa devoyao conferiu a sua pessoa (ainda nao se havia inventado
a dam) fariam-no ser situado, no tocante ao julgamento a que, mais adiante,
veremos submetido 0 ministro, entre os homens
, de genio, com ou sem princfpios?

31.

Essc endere<;o passa a ser 0 dele mesmo. Seja por seu proprio
I'lIl1ho ou pelo de outro, ele aparecera numa escrita feminina
Illilito delicada, e 0 lacre, passando do vermelho da paixao ao
111'WO de seus espelhos, ele imprime ali seu proprio sinete. Essa
IIIl'ularidade de uma carta marcada com 0 sinete de seu desti1I11ltrioe ainda mais impression ante de notar em sua inven<;ao,
II I Il1cdidaem que, vigorosamente articulada no texto, nem sequer
( d'stacada depois por Dupin, na discussao a que ele submete
II idcntifica<;ao da carta.
Scja essa omissao intencional ou involuntaria, ela surpreendera .
110 agenciamento de uma cria<;ao cujo rigor minucioso e visfvel.
MilS, em ambos os casos, e significativo que a carta que em
\lllna 0 ministro endere<;a a si mesmo seja a carta de uma mulher:
('O!TIO se, por uma conven<;ao natural do significante, essa fosse
lima fase pela qual ele tivesse que passar.
Do mesmo modo, a aura de displicencia que chega a afetar
lima aparencia de languidez, a ostenta<;ao de urn tedio proximo
do fastio em suas palavras, a ambiencia que 0 autor da filosofia
do mobiliari032 sabe fazer surgir de observa<;6es quase impalpav 'is, como a do instrumento musical sobre a mesa, tudo parece
lrranjado para que 0 personagem marcado por todos os seus
ditos com os tra<;os da virilidade exale, ao aparecer, 0 mais
singular odor di femina.
Que isso seja urn artiffcio, Dupin com efeito nao deixa de
salienta-lo, falando-nos, por tre:isdesse falso quilate, da vigiHincia
do animal predador prestes a dar 0 bote. Mas, seja isso 0 proprio
'fcito do inconsciente, no sentido exato em que ensinamos que
o inconsciente e que 0 homem seja habitado pelo significante,
como encontrar-lhe imagem mais bela do que a forjada pelo
proprio Poe para nos fazer compreender a proeza de Dupin?
Pois para tanto ele recorre a esses top6nimos que urn mapa
gcogrifico, por nao ser mudo, superp6e a seu desenho, e que se
podem transformar no objeto de urn jogo de adivinha<;ao para
quem conseguir descobrir aquele que urn parceiro escolheu assinalando desde logo que 0 nome mais apropriado para enganar
urn principiante sera aquele que, em letras grandes, largamente
cspa<;adas no campo do mapa, fornecer, muitas vezes sem que

(35)

de urn pais
o olhar sequer se detenha nele, a denomina~ao
inteiro ...
Exatamente como a cartalletra roubada, qual urn imenso corpo
de mulher, se esparrama no espa~o do gabinete do ministro,
quando ali entra Dupin. Mas como tal ele ja esperava encontra-la,
e s6 Ihe resta, com seus olhos velados por 6culos escuros,
desnudar esse maiusculo corpo.
E e pOl' isso que, sem ter tampouco precisado, com toda a
razao, escutar ocasionalmente
atras das port as do Prof. Freud,
ele vai direto ate onde entoca e se abriga 0 que esse corpo e
feito para esconder, num belo miolo para on de 0 olhar desliza,
ou entao ate esse lugar denominado pelos sedutores castelo de
Sant' Angelo, na inocente ilusao com que eles se asseguram dali
tomar a Cidade. Vejam! entre as ombreiras33 da lareira, eis 0
objeto ao alcance da mao, que 0 arrebatador s6 precisa pegar. ..
A questao de saber se ele a apanha sobre 0 abrigo, manteau,
como traduz Baudelaire, ou sob 0 abrigo da lareira, como diz 0
texto original, pode ser abandonada sem prejuizo para as inferencias da cozinha.34
Se a eficacia simb6lica se detivesse ai, seria por ter-se extinguido
tambem a divida simb6lica? Se pudessemos
acreditar nisso,
seriamos advertidos do contrario pOl' dois epis6dios, que devemos
tomar ainda menos por acess6rios quanto mais eles parecem, it
primeira vista, destoar dentro da obra.
Primeiro, ha a hist6ria da remunera~ao de Dupin, que, longe
de ser uma jogada do final, anuncia-se desde 0 principio pela
pergunta bastante desenvolta que ele faz ao Inspetor sobre 0
montante da recompensa que Ihe foi prometida, e cuja enormidade, apesar de ser reticente quanto it cifra, este ultimo nao pensa
em Ihe dissimular,
chegando ate a falar de seu aumento em
seguida.
a fato de Dupin nos ter sido anteriormente apresentado como
urn indigente que se refugiava no etereo e bastante apropriado

33. A palavra usada e jambages, que tambem se traduziria pOl' "pernas" em
express6es como "as pernas da letra m". (N.E.)
34. E mesmo da cozinheira. [Lacan joga com a polissemia da expressao sous Ie
manteau de La ch.eminee, que tanto expressa "secretamente", "as escondidas",
como "sob a tampa do fogao", "sob a cobertura da chamine" etc. (N.E.)]
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raZCr refletir sobre a barganha em que ele transforma
carta/letra, e cuja execu~ao 0 check-book produzido
I I pili II prontamente.
Nao consideramos desprezivel que 0 hint
I III IlHIL,jos com que ele a introduz
seja lima "hist6ria atribuida
III /ll'l,wl1agem
tao celebre quanta excentrico", diz-nos Baude11111 • dt' urn medico ingles chamado
Abernethy, que versa sobre
11111 Ilt'O
avarento que, pensando subtrair-lhe uma consulta gralldll,
Olive ser-Ihe retrucado nao que tome urn remedio, mas que
It 1111" ('onsulta.
I IHIN

I I 11111'/',11 da

NilO sera justificadamente,
com efeito, que nos acreditamos
IIlplkados, no momenta em que talvez se trate para Dupin de
t It'lirar ele mesmo do circuito
simb6lico da carta? - n6s, que
1111,S I'azemos emissarios
de todas as cartas/letras roubadas que,
III III 'nos por algum tempo,
ficam conosco en souffrance, sem
I I rctiradas,
na transferencia.
E nao e a responsabilidade
que
011' transferencia
comporta que n6s neutralizamos,
fazendo-a
"qllivaler ao significante mais aniquilador possivel de toda sigIII1'ica~ao, isto e, ao dinheiro?

Mas isso nao e tudo. Se esse lucro tao desenvoltamente
obtido
por Dupin com sua proeza tern por objetivo salvar-lhe a pele,
"/ ' s6 faz tornar mais paradoxal, ou mesmo chocante, 0 ataque
,', digamos, 0 golpe baixo que ele de repente se permite desferir
('ontra 0 ministro, cujo insolente prestigio, no entanto, parece
In murchado
bastante pela pe~a que ele acaba de the pregar.
Ja falamos dos versos atrozes que ele assegura nao ter podido
ill1pedir-se de dedicar, na carta/letra que falsificou, ao momenta
l'm que 0 ministro,
perdendo
as estribeiras em fun~ao das
inl'alfveis provoca~6es da Rainha, vier a pensar em abate-Ia e se
precipitar no abismo:facilis descensus Averni,35 sentencia Dupin,
acrescentando
que 0 ministro nao podera deixar de reconhecer
sua escrita, 0 que, por desferir sem perigo urn opr6brio inclemente, parece, ao visar uma Figura nao desprovida de merito, urn
triunfo ingl6rio;36 e 0 rancor que ele invoca, alem disso, por

0 verso de Virgflio reza: facilis descensus Averno ["13 facil a descida ao
Inferno", Eneida, Livro VI, 126. (N.E.)].
.16. A frase de Lacan parece aludir ao celebre dito de Corneille, "A vaincre sans
peril, on lriomphe sans gloire" (" Vencendo sem perigo, triunfa-se sem gI6ria").
.IS.

(N.E)

[37]

uma descortesia sofrida em Viena (teni side no Congresso?) so
faz acrescentar-Ihe
uma perffdia a mais.
Consideremos
mais de perto, no entanto, essa explosao passional, especialmente
quanto ao momenta em que ela ocorre,
pOl' uma a~ao cujo exito decorreu de uma cabe~a tao fria.
Ela vem justamente apos 0 momento em que, realizado 0 ate
decisivo da identifica~ao da carta/letra, podemos dizer que Dupin
ja a detem, como se dela se houvesse apoderado, mas sem estar
ainda em condi~6es de se desfazer dela.
Dupin real mente e, portanto, parte integrante da trfade intersubjetiva e, como tal, acha-se na posi~ao intermediaria
antes
ocupada pela Rainha e pelo Ministro. Ira ele, mostrando-se
superior a isso, revelar-nos ao mesmo tempo as inten~6es do
autor?
Se ele conseguiu repor a carta/letra no caminho certo, resta
faze-Ia chegar a seu endere~o. E esse endere~o esta no lugar
anteriormente ocupado pelo Rei, pois e para la que ela deveria
voltar a entrar na ordem da Lei.
Como vimos, nem 0 Rei nem a Polfcia, que 0 substituiu nesse
lugar, foram capazes de Ie-la, pOl'que esse Lugar comportava a

cegueira.
Rex et augur:37

0 lendario
arcafsmo dessas palavras parece
ressoar tao-somente para nos fazer sentiI' a derrisao de para ali
con vocal' urn homem. E ja faz algum tempo que as figuras da
historia nao encorajam muito a isso. Nao e natural para 0 homem
suportar sozinho 0 peso do mais elevado dos significantes. E 0
lugar que ele vem a ocupar, ao se revestir deste, pode ser
igualmente apropriado para se tornar 0 sfmbolo da mais enorme
imbecilidade.38
Digamos que 0 Rei, aqui, e investido, pela anfibologia natural ao sagrado, da imbecilidade
que provem justamente
do
Sujeito.

"Rei e adivinho" (ou augure). (N.E.)
38. Lembramos 0 espirituoso dfstico atribufdo, antes de sua queda, aquele que
em data mais recente correu ao encontro de Candide em Veneza:
So existem hoje em dia cinco reis na terra,
Os quatro reis do baralho e 0 rei da Inglalerra.

(i isso que vai dar sentido aos personagens que se sucederao
\ III scu lugar. Nao que a polfcia possa ser tida pOl' constitucioIlii/Illcnte analfabeta, e sabemos do papel das lan~as plantadas
110 ("(fmpus quando
do nascimento do Estado. Mas a que aqui
I'xnce suas fun~6es e total mente marcada pOl' formas liberais
1\10 ,pelas que Ihe sac impostas pOl' senhores pouco interessado~
I III suportar
s~us pendores indiscretos. E pOl' isso que nao nos
potlp~m, ocaslOnalmente,
as palavras sobre as atribui~6es que
lilt, S~lOreservadas: "Sutor ne uLtra crepidam, cuidem de seus
III'! pIOS. ~hegaremos ate a Ihes dar, para tanto, meios cientfficos.
Iss\) os aJudara a nao pensar nas verdades que mais vale deixar
1111 obscuridade."
39
[381

Sabe-se que 0 alfvio resultante de princfpios tao prudentes
wlo h~ de tel' d.~rado, na historia, mais do que 0 espa~o de uma
IIll1nha,..~ q~e Ja a m~rcha do destino traz de todas as partes,
I ollsequencla
de uma Justa aspira~ao ao reino da liberdade urn
IIIl 'resse pOl' aqueles que a perturbam com seus crimes, inte;esse
qllt' v~z pOl' outra chega ate a Ihes forjar as provas. Podemos
III 'Iuslv: vel' que a pratica, que sempre foi bem aceita, de nunca
I It. 'I' eslor~os senao em favor da maioria vem a ser autenticada
IlI"ln confissao publica de seus artiffcios forjados pOl' aqueles
":t'SI~OS q~e pod~ria~. censura-Ios: derradeira manifestas:ao atual
d,1 pllmaZla do slgmflcante sobre 0 sujeito.
No entanto, fato e que urn processo policial sempre foi objeto
dt, certa reser~a, sem que se explique muito bem pOl' que ela
Vllza, e de mUlto, para-alem do cfrculo dos historiadores.
Dado esse credito evanescente, a entrega que Dupin tenciona
Illzcr .da carta ao Inspetor de Polfcia vem a tel' sua imporHincia
I ('duzlda. Que resta agora do significante,
quando, ja sem 0 lastro
ell' SU~ mensagem
para a Rainha, ei-Io invalidado em seu texto
I partIr de sua safda das maos do Ministro?
Nao Ihe resta, justamente,
nada alem de responder a mesma
pt"J'gu~ta. s?bre_ 0 que resta de urn signi,ficante..qua do e e j"a..nao
11'~11 slgfl1flca~ao.
Ora, essa foi justamente a pergunta com que
11 Illtcrrogo.u aquele que Dupin
agora encontra no lugar marcado
pl'la ceguelra.

37.
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Essas pal~vras foram declaradas em termos clams por um nobre Lorde
l1aCamara Alta, onde sua dignidade Ihe conferia um lugar.
'

Ill/linda

[39]

E exatamente

Tal <5a resposta

essa, com efeito, a pergunta que levou 0 Ministro
a isso, caso ele seja 0 jogador que nos dizem que e, e que seu
ato denuncia suficientemente.
Pois ~lWixao do j.ugador nao. e
outra senao essa pergunta feita ao significante,
figurada pelo

tf

automaton
"Que

fmpar."
.
.
E assim que Dupin, do lugar onde esta, nao pode Impedlr.-se
de experimentar,
contra aquele que 0 interroga dessa manelra,
uma raiva de natureza manifestamente
feminina. A imagem de
altfssimo nfvel em que a inventiva do poeta e 0 rigor do
matematico se conjugam com a impassibilidade
do dandi e a
elegancia do trapaceiro transforma-se,
subitamente, para aquele
mesmo que nos fez saborea-Ia, no verdadeiro monstrum horrendum - san essas as suas palavras -, num "homem de genio
sem princfpios" .
Aqui e assinalada a origem desse horror, e aquele que 0
experimenta nao tern nenhuma necessidade de se declarar, da
maneira mais inesperada, "partidario da dama" para no-Ia reveJar: sabemos que as damas detestam que se questionem
os
princfpios, pois seus atrativos devem muito ao misterio do
significante.
E por isso que Dupin finalmente vira para nos a fac~ de
Medusa desse significante do qual ninguem, a nao ser a Ramha,
pode ler 0 avesso. 0 lugar-comum da citac;ao convem ao oraculo
que essa face traz em seu esgar, como tambem 0 faz ele ser
retirado da tragedia:

.., Un destin si funeste,
S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste.

Sabemos da oposicrao fundamental que Arist6teles estabelece entre os, dois
termos aqui lembrados na analise conceitual que fornece do acaso em sua FISlca.
Muitas discussoes se esclareceriam nlio a ignorando,

40.

para alem de todas as signi-

.. Acreditas agir quando te agito ao sabor dos lac;os com que
leus desejos. Assim, estes crescem como fon;as e se multiplicam em objetos que te reconduzem ao despedar;amento
de
Ilia infancia dilacerada. Pois bern, e isso que sera teu festim ate
II r 'lorno do convidado
de pedsa que serei para ti, posto que me
('vocas."
~:t[)
Para recuperar urn tom mais moderado, digamos - segundo
II hlague com que, juntamente
com alguns de voces que nos
II 'ompanharam
ao Congresso de Zurique no ana passado, pres11llnos homenagem a palavra de ordem do lu ar - q..
res osta 0
do significante aquele que 0 interroga e: "Come teu Dasein"
bOvv-.""
, isso, pOlS, 0 que espera 0 mlOistro num encon ro a loico.
.
I~ 0 que Dupin nos as segura, mas tambem aprendemos a evitar
s 'rmos por demais credulos para com suas brincadeiras.
~m dUyjda>-.eis que af vemos 0 audacioso reduzido a condir;ao
da ~ueira
imbecil em que mergulha 0 horn em diante das letras
cI' muralha que ditam seu destino. Mas, para convoca-Io ao
1'l1Contro destas, que e elto se pode esperar das simples provo'uyoes da Rainha, para urn homem como ele? 0 am or ou 0 adio.
11m e cego e 0 fara entregar as armas. 0 outro e lUcido, mas
(41]
despertara suas suspeitas. Contudo, se for real mente 0 jogador
que nos dizem ser, ele interrogara pela Ultima vez suas cartas
/cartes] antes de baixa-Ias e, nelas Jendo seu jogo, levantar-se-a
cia mesa a tempo de evitar a vergonha.
Sera que isso e tudo, e acaso devemos crer que deciframos a
verdadeira estrategia de Dupin, para-ah~m dos truques imaginarios com que ele precisou ludibriar-nos? Sim, sem dUvida, pois,
se "todo ponto que demanda reflexao" , como profere Dupin no
'omec;o, "oferece-se
mais favoravelmente
ao exame na obscuridade", podemos facilmente ler agora sua soluc;ao exposta as
'Iaras. Ela ja estava contida e facil de deduzir no tftulo de nosso
COl1to, segundo a formula mesma, que ha muito submetemos a
sua apreciac;ao, da comunicar;ao intersubjetiva, na qual 0 emissor,
'omo lhes dissemos, recebe do receptor sua propria mensagem
sob forma invertida. Assim, 0 que quer dizer "a carta roubada" ,
ou "nao retirada", [lettre en souffrance], e que uma carta sempre
chega a seu destino.
1110

0 acaso.
~
es tu, imagem do dado que lam;o em teu encontro
},
)'
~ tychi40 com minha sorte? Nada, a nao ser essa presenc;a da morte ',f ,V
V l! ~ faz da vida humana essa sursis obtida de m.anha em ~aDhi,>Y If
if ~
em nome de significac;oes cujo signo e 0 caJado~sslm
fez J
y ~rJ-)<? Sherazade durante mil e uma noi:es,.e assim f~c;o eu ha dezoito
y<!:::. meses, experimentando
a ascendencla desse Slgno ao prer;o de
c?
uma serie vertiginosa
de lances viciados no jogo do par ou

~

.~

do significante

Ilcayoes:

(40)
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(Guitrancourt, San Casciano,
meados de maio a meados de agosto de 1956)

Este texto, para quem nele queria captar 0 clima de nossas
aulas, raramente 0 indicavamos sem 0 conselho de que Fosse
atraves dele que se abordasse a introduyao que 0 precedia, e
que aqui se seguira.
A qual era feita para outros, que exalavam esse clima por
capta-Io.
Esse conselho, cornu mente, nao era seguido: pois 0
gosto pel a dificuldade e 0 ornamento do perseverar no
ser.
So nos encarregamos aqui da economia do leitor para
retomar a direyao de nosso discurso e marcar 0 que nao mais
se desmentira: nossos escritos tern lugar no interior de uma
aventura, que e a do psicanalista, conquanto a psicanalise seja
seu questionamento.
Os rodeios dessa aventura, ou mesmo seus acidentes, levaram-nos a uma posiyao de ensino.
Daf uma referencia fntima que se ha de captar, ao percorrer
primeiramente esta introduyao, na recordayao de exercfcios
praticados em coro.
Pois, afinal, e apenas a graya de urn deles que

0

texto

precedente aprimora.
Faz-se, portanto, mau uso da introduyao que se segue ao
toma-Ia por diffcil: isso e transpor para 0 objeto que ela
apresenta 0 que so se deve a sua meta, na medida em que ela
e de formayao.
Do mesmo modo, as quatro paginas que para alguns compoem um quebra-cabep nao buscavam embarayar. Nelas introduzimos alguns retoques, para eliminar qualquer pretexto
de que haja urn desvio do que elas dizem.
Quer dizer que a memorizayao de que se trata, no inconsciente _ freudiano, entenda-se -, nao e do registro que se
supoe a memoria, na medida em que esta seria a propriedade
do vivente.
Para explicitar 0 que comporta essa referencia negativa,
dizemos que 0 que se imaginou para dar conta desse efeito da
materia viva nao se tornou mais aceitavel para nos pela
resignayao que sugere.

[421

Ao passo que salta aos olhos que, prescindindo desse
slIjeitamento, podemos, nas cadeias ordenadas de uma lingua'em formal, encontrar toda a aparencia de uma rememorayao:
lIluito especialmente da exigida pela descoberta de Freud.
Assim, chegarfamos ate a dizer que, se ha de algum modo
lima prova a fornecer, e de que nao basta essa ordem constituinte do simbolico para se defrontar tudo.
Por ora, as ligayoes dessa ordem sao, com respeito ao que
rreud da a conhecer da indestrutibilidade do que seu inconsciente conserva, as unicas passfveis de serem suspeitas de
hastar para isso.
(E so nos referirmos ao texto de Freud sobre 0 Wunderblock,
que a esse proposito, como muitos outros, ultrapassa 0 sentido
trivial que the conferem os distrafdos.)
o programa que se traya para nos, portanto, e saber como
uma linguagem formal determina 0 sujeito.
Mas 0 interesse de tal program a nao e simples, ja que supoe
que urn sujeito so 0 cumprira colocando algo de si.
Um psicanalista nao pode fazer senao marcar seu interesse
por ele, na medida mesma do obstaculo que af encontra.
Os que dele participam estao de acordo, e ate os outros 0
confessariam, convenientemente interpel ados: ha ali urn aspecto de conversao subjetiva, que para nosso grupo de companheiros nao se deu sem drama, e a imputayao que nos outros
sc exprime pelo termo intelectualizayao, com 0 qual eles
lcncionam derrubar-nos, mostra bem, sob esse prisma, 0 que
cIa esta protegendo.
Nenhum, por certo, a se dar a um trabalho mais meritorio
com essas paginas do que urn que nos e proximo, e que so vive,
afinal, a denunciar nelas a hipostase que preocupava seu kantismo.
Mas 0 proprio pincel kantiano necessita de seu alcali.
E urn beneficia introduzir aqui nosso antagonista, ou outros
menos pertinentes, ao que eles fazem todas as vezes que, para
explicar a si mesmos seu sujeito de todos os dias - seu
paciente, como se diz -, ou para se explicar com ele, empregam 0 pensamento magico.
Que eles mesmos se introduzam nisso por af e, na verdade,
a mesma iniciativa com que 0 primeiro se compromete para
afastar de nos 0 calice da hipostase, embora acabe de encher
a taya com sua mao.
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Pois nao pretendemos, com nossos a, [3, y, e &, extrair do
real mais do que supusemos em seu dado, isto e, aqui, nada,
porem apenas demonstrar que eles the trazem uma sintaxe
unicamente para, desse real, ja fazer acaso.
Com isso adiantamos que nao e de outro lugar que provem
os efeitos de repetic;;aoa que Freud chama automatismo.
Mas nossos a, [3, y, e & nao sao sem que urn sujeito se
lembre deles, objetam-nos. - E exatamente isso que esta em
questao sob nos sa pena: mais do que nada do real, que nos
creiamos no dever de supor nele, e justamente daquilo que
nao era que provem 0 que se repete.
Note-se que se toma menos espantoso que aquilo que se
repete insista tanto para se fazer valer.
E justamente isso que 0 mais fnfimo de nossos "pacientes"
em analise testemunha, e com palavras que confirmam melhor
£linda nossa doutrina, na medida em que sao as que nos
conduziram a ela - como sabem aqueles a quem formamos,
pelas muitas vezes em que ouviram ate nossos termos antecipados no texto, £linda com frescor para eles, de uma sessao
analftica.
Ora, que 0 doente seja ouvido como convem, no momenta
em que fala, e 0 que queremos obter. Pois seria estranho que
s6 dessemos ouvidos a ideia daquilo que 0 desvia, no momenta
em que ele e simplesmente uma presa da verdade.
Vale a pena desmontar urn pouco a seguranc;;ado psic610go,
isto e, do pedantismo que inventou 0 nlvel de aspirac;;aopor
exemplo, expressamente, sem duvida, para nele marcar 0 seu
como urn teto intransponfvel.
Nao se deve crer que 0 fil6sofo de boa marca universitaria
seja a tabua que escora esse passatempo.
E £Ifque, por fazer eco a velhas disputas de Escola, nossas
palavras encontram a voz passiva do intelectual, mas tambem
por se tratar da enfatuac;;ao que se trata de eliminar.
Apanhado em flagrante a nos imputar indevidamente uma
transgressao da crftica kantiana, 0 sujeito benevolente em dar
urn destine a nosso texto nao e 0 pai Ubu e nao insiste.
Mas resta-lhe pouco gosto pela aventura. Ele quer sentar-se.
Ha uma antinomia corporal na profissao de analista. Como
ficar sentado, quando nos colocamos na situac;;aode nao mais
ter que responder a pergunta de urn sujeito senao fazendo-o

pri meiro deitar-se?
illc6modo.

E evidente que ficar de pe nao e menos

Eis por que e aqui que se esboc;;aa questao da transmissao
dil experiencia psicanalftica, quando a visada didatica £Ifesta
implicada, negociando urn saber.
As incidencias de uma estrutura de mercado nao sao irreI'vantes no campo da verdade, mas sao escabrosas nele.

/1\ Ilo de nosso Seminario cuja redac;:ao aqui fornecemos foi
1'IIIIt'rida em 26 de abril de 1955. Ela e urn momento do
I 1Ill1l'lll:'irio que consagramos,
durante todo aquele ana letivo, £10
""/11
o!em do principio do prazer.
.;II,h'mos que essa e a obra de Freud que muitos dos que se
llillllizam com 0 tftulo de psicanalista nao hesitam em rejeitar
1I111l)lima especulac;:ao superflua, ou ate arriscada, e pode-se
I 1/1II', pela antinomia
por excelencia que e a noc;:ao de instinto
,I, f/wr/e
em que ela se resolve, a que ponto ela pode ser
11''IH'lIsavel, com 0 perdao da palavra, para a maioria.
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No cnlanto, e diffcil tomar por uma digressao, e menos £linda
11111
~)asso em falso da doutrina freudiana, a obra que nesta e
l"I'I'lsament~
0 preludio
da nova tapica, representada
pelos
II IIIIOS eu, lSSO e supereu, que se tornaram
tao predominantes
1111IISO learico quanta em sua difusao popular.
/isla simples apreensao confirma-se £10 sondarmos as motivaque articulam a referida especulac;:ao com a revisao tearica
ill' qlle cIa se revela constitutiva.
I Ill's

'/'al processo nao deixa duvidas quanto £10 abastardamento
IIICSmo £10 contra-senso, que atinge 0 usa atual dos citado~
'I III~OS, ja manifesto pois cl~ vale perfeitamente
tanto para 0
II I11'1
co quanto para 0 vulgo. E isso, sem duvida, que justifica a
I 1110'ac;:ao confessa
por esses tais epfgonos de encontrar nesses
" "110$ 0 meio pelo qual fazer a experiencia da psicanalise entrar
III' que eles chamam de psicologia gera!.
I)isponhamos aqui algumas balizas.
() automatismo
de repetic;:ao (Wiederholungszwang)
_ conqlllllllO sua noc;:ao seja apresentada, na obra aqui em causa, como
III.
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destinada a responder a certos paradoxos da c1fnica, como os
sonhos da neurose traumatica ou a rea<;:ao terapeutica negativa
nao pode ser concebido como urn acrescimo,
ainda que
coroador, ao ediffcio doutrinaI.
E sua descoberta inaugural que Freud reafirma com ele, ou
seja, a concep<;:ao da memoria implicada pOI' seu "inconsciente"
.
Os fatos novos, no caso, san para ele a oportunidade de reestrutura~la de maneira mais rigorosa, dando-Ihe uma forma generalizada mas tambem de reabrir sua problematica contra a degrada<;:ao:que desde entao se fazia sentiI', de se tomarem seus efeitos
pOl' urn simples dado.
41
o que se renova aqui ja estava ~rticulado no "pro~eto",.
on de sua adivinha<;:ao tra<;:ara as avemdas pOl' onde sua mvestlga<;:ao deveria faze-Io passar: 0 sistema 'P, predecessor do i.nconsciente, ali manifesta sua originalidade,
pOl' so poder satIsfazer-se ao reencontrar 0 objeto fundamentalmente perdido.
E assim que Freud se situa desde 0 princfpio na oposi<;:ao,
pela qual Kierkegaard
nos instruiu, concernente
a no<;:ao da
existencia conforme ela se encontre baseada na reminiscencia
ou na repeti<;:ao. Se Kierkegaard nela discerne admiravelmente
a diferen<;:a entre as concep<;:6es antiga e moderna do homem,
evidencia-se que Freud faz esta ultima dar seu passo decisivo,
ao arrebatar do agente humano identificado
a consciencia
a
necessidade inclufda nessa repeti<;:ao. Sendo essa repeti<;:ao uma
repeti<;:ao simbolica, averigua-se que a ordem do sfmbolo ja na.o
pode ser concebida como constitufda pelo homem, mas constltuindo-o.
Foi assim que nos sentimos intimados a realmente exercitar
nossos ouvintes na no<;:ao de rememora<;:ao implicada na obra de
Freud levando em conta a considera<;:ao pOI' demais comprovada
de que, ao deixa-Ia implfcita, os proprios dados da analise flutuam
no ar.
E pOl' Freud nao ceder quanto a originalidade de sua experiencia que 0 vemos coagido a evocar nela urn elemento que a

Trala-se do Entwurfeiner Psychologie de 1895, que, ao contnirio das famosas
cartas a Fliess a que foi anexado, posto que the era endere<yado,nao foi censurado
por seus editores. Alguns erros de leitura do manuscrito que aparecem na edi<yao
alema atestam, inclusive, a pouca aten<yaodedicada a seu sentido. Esta claro que
apenas fazemos, neste trecho, pontuar uma posi<yaosalientada em nosso seminario.

41.

govcrna
Ill(lrle.

para alem da vida -

e que ele chama

de instinto de

A indica<;:ao que Freud aqui fornece aqueles que se dizem
seguidores so pode escandalizar aqueles em quem 0 sono
da razao se alimenta, segundo a formula lapidar de Goya, dos
ItlOl1stros que gera.
Nt'IIS

Pois,
lornece
d 'snuda
que cIa
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para nao faltar para com seu costume, Freud so nos
sua no<;:~o acompanhada
de urn exemplo, que aqui
de manelra deslumbrante
a formaliza<;:ao fundamental
designa.

o jogo com que a crian<;:a se exercita em fazer desaparecer
de sua vista, para nela reintroduzir e depois tornar a obliterar
11111
objeto, alias indiferente pOl' sua natureza, mas que modula
('ssa alternancia com sflabas distintivas, essa brincadeira, dirfaIIIOS,ess~ jogo manifesta em seus tra<;:os radicais a determina~iio
qtle 0 ammal humano recebe da ordem simbolica.
o homem literalmente dedica seu tempo a desdobrar a altertlativa estrutural em que a presen<;:a e a ausencia retiram uma da
otllra sua convoca<;:iio. E no momenta de sua conjun~iio essencial
t', pOl' assim dizer, no ponto zero do desejo, que 0 objeto humano
sllcumbe a captura que, anulando sua propriedade natural, passa
d 'sde entao a sujeita-Io as condi~6es do sfmbolo.
A bem da verdade, temos af apenas urn vislumbre luminoso
da entrada do indivfduo numa ordem cuja massa 0 sustenta e 0
a~olhe .sob a forma da linguagem, e que superp6e, tanto na
(liacroma quanta na sincronia, a determina<;:iio do significante a
do significado.
Podemos cap tar em sua propria emergencia essa sobredetermina<;:ao, que e a unica de que se trata na apercep<;:ao freudiana
tin fun<;:ao simbolica.
~ si mp]~s conota<;:ao pOl' (+) OU (-) de uma serie em que esta
em Jog? umca~ente
a alternativa fundamental da presen<;:a e da
ausencla permlte demonstrar como as mais rigorosas determina\<>C~ simbolic~s .ad~ptam.-se a uma seqUencia de lances cuja
rcaIJdade se dlstnbUl estntamente
"ao acaso".
Com efeito, basta simbolizar na diacronia de uma dessas series
os grupos de tres que se concluem em cada lance,42 definin-

II1Istremos essa nota<yao.para maior clareza, com lima serie ao acaso:
/. + + - + +
+ - etc.
12322223

·12.
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do-os sincronicamente,
por exemplo, pela simetria da const~nc~a
(+ + +, _ _ _), que recebe a nota~ao (1), ou da alter~ancla
(+ _ +, _ + _), com nota~ao (3), reservando a nota~ao (2)
para a dissimetria revelada pelo fmpar,43 sob a form.a do grupo
de dois sinais semelhantes, indiferentemente
precedldos ou seguidos do sinal contnirio (+ -= .-, - -: ,+' +. + -, - - _+),
para que apare~am, na nova sene constltUl~a pOl essas nota~~es,
possibilidades e impossibilidades
de s.ucessao ~ue a.rede seAgUl~te
resume ao mesmo tempo em que mamfesta a Slmetna concentnca
de que e prenhe a trfade, isto e, observemo-Io, a propria estrutura
44
a que deve referir-se a questao, sempre reaberta
pel?s antropologos, do caniter fundamental
ou aparente do duahsmo das
organiza~6es simbolicas.
Eis a rede:

43. Que e, propriamente, a que reune o~ empregos da palavra ,inglesa sem
equivalente que eonheeemos numa outra Imgua: odd. 0 uso franees. da ~alavra
fmpar para designar uma aberrayao da eonduta mostra um esbo~o dISSO,mas a
palavra "dfspar" , por sua vez, revela-se insufieiente.
.
44. Cf. sua renovadora retomada por Claude Levi-Strauss em seu artlgo "Les
organisations dualistes existent-elles?". Bijdragen lOt de taal-, land-envolk~nl 112 2c a{levering, Gravenhague, 1956, p.99-128. Esse artlgo
kund e, Dee
,.
d L" S
eneontra-se em franees na eoletanea de trabalhos de. Clau e eVI- tra~ss
publieada sob 0 titulo de Anthropologie structuraUe, Pans, Pion, 1985 [AntlOpologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo ~rasllelrO, 1975].

N~I scrie de sfmbolos (I), (2), (3), por exemplo, podemos
1llllS.alar que, enquanto durar uma sucessao uniforme de (2) que
II 1111:1
come~ado depois de um (I), a serie se lembrara da
I Ill·)~oria par ou fmpar
de cada um desses (2), uma vez que
dl'~s;_ calegoria depende que essa sequencia so possa ser rompida
1"111Im (I) depois de urn numero par de (2), ou por urn (3) apos
11111 11 umero fmpar.
;\~sim, desde a primeira composi~ao do sfmbolo primordial
I IlIlSi, '0 mesmo
- e indicaremos
que nao foi arbitrariamente
qll\' a1 propusemos
como tal -, uma estrutura, por mais transII lI'cn te que continue a ser em seus dados, faz aparecer a ligar;ao
I ~sl'nlCial da memoria
com a lei.
M,£lS veremos, simultaneamente,
como se opacifica a deter1llllIH<.1aosimbolica ao mesmo tempo que se revela a natureza
till si~nificante
simplesmente
ao recombinarmos
os elementos
dl' Ilo;ssa sintaxe, saltando urn termo para aplicar a esse bimirio
11I11lI
I~cla~ao quadnitica.
Esl abeJer;amos entao que 0 binario (1) e (3), no grupo [(1)
( l) (3 )1. por exemplo, ao conjugar por meio de seus sfmbolos
IIll1a S imetria com uma simetria
[(1) - (1)], (3) - (3), [(1) - (3)],
1111'nltao [(3) - (1)], recebera a notar;ao a; se conjugar uma
tlissim;etria com uma dissimetria
(apenas [(2) - (2)]), tera a
1I11lac,:a.O y; mas que, contrariamente
a nossa primeira simboliza\ 110,c .de dois signos, 13 e 8, que disporao as conjunr;6es cruzadas,
1\ s 'rviindo de nota~ao para a da simetria com a dissimetria [(1)
(2) I. [(3) - (2)], e 8, para a da dissimetria com a simetria [(2)
( I) I, [(2) - (3)].
'Ol1lstataremos que, embora essa conven~ao restabele~a uma
l'slrila ~gualdade de chances combinatorias entre quatro sfmbolos,
(1, fl, y, e 8 (contrariamente
a ambiguidade c1assificatoria, que
1IlI,ia e~uivaler as chances dos outros dois as do sfmbolo (2) da
\'onvel1.~ao precedente), a nova sintaxe ao reger a sucessao dos
(1, fl, y, e 8 determina
possibilidades
de distribui~ao absolutaIIlr'nlc 4:Iissimetricas entre a e y, de um lado, e 13 e 8, de outro.
Reconhecendo,
de fato, que qualquer urn desses termos pode
\lIccder-se
imediatamente
a qualquer urn dos outros, e pode
'I',lIalmente ser atingido no 4Q tempo contado a partir de um
Iklcs, verifica-se,
ao contrario, que 0 3Q tempo, isto e, 0 tempo
10nslitlJtivo do binario, esta submetido a lei de exclusao que
Il'/,a qu e a partir
de urn a ou de urn 8 s6 se pode obter urn a
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primeira linha permite diseernir, entre os dois quadros, a
IIl1lbina~aobuscada do 12 ao 42 tempos, sendo a letra da segunda
1IIIlta a que essa eombina~ao exclui dos dois tempos de seu
lilt 'rvalo, e as duas letras da tereeira, da esquerda para a direita,
I,' que sao exelufdas, respeetivamente,
do 22 e do 32 tempos.
(sso poderia representar urn rudimento do pereurso subjetivo,
1I10strando que ele se funda na atualidade que tern, em seu
pI' 'scnte, 0 futuro anterior. Que, no intervalo desse passado que
1'1' ja e naquilo que projeta, abre-se urn furo que eonstitui urn
t crto caput mortuum do significante (que aqui se estabelece pOI'
II' 'S quartos das combina~6es
possfveis em que tern que se
situar46), eis 0 que basta para deixa-Io suspenso na ausencia,
para obriga-Io a repetir seu contorno.
A subjetividade, na origem, nao e de nenhuma re(a~ao com
() real, mas de uma sintaxe nela engendrada pela marca significante.
A propriedade (ou a insuficiencia) da construc;ao da rede dos
ex, ~, ye 8 esta em sugerir como se comp6em, em tres patamares,
oreal, 0 imaginario e 0 simb61ico, ainda que af s6 se possa
articular intrinsecamente 0 simb61ico como representante das
uuas primeiras bases.
E meditando como que ingenuamente sobre a proximidade
com que se atinge 0 triunfo da sintaxe que conve.n nos determos
l1aexplorac;ao da cadeia aqui orden ada, na mesma linha adotada
pOI'Poincare e Markov.
E assim que observamos que se, em nossa cadeia, podemos
cncontrar dois ~ que se sucedem sem a interposic;ao de urn 8, e
sempre, ou diretamente (PP), ou ap6s a interposi~ao de urn
numero alias indefinido de pares ay: (paya ... yP), mas que,
depois do segundo p, nenhum novo p pode aparecer na cadeia
antes que nela se produza urn 8. Entretanto, a sucessao acima
definida de dois p nao po de reproduzir-se sem que urn segundo
8 se acrescente ao primeiro, numa ligac;ao equivalente (exceto
pela inversao do par ay em ya) a que se imp6e aos dois p, isto
e, sem a interposic;ao de urn p.
I IIja

ou urn ~, e que a partir de urn ~ ou de urn y ~6 se pode obter
urn you urn b. 0 que pode ser escrito da segumte forma:
REPARTITORIA

A ~:

a,8
.....• a, 13, y, 8 .....• ~'~
Y, 13
'
I~ TEMPO
2~ TEMPO
3~ TEMPO

onde os sfmbolos compatfveis do 12 para 0 32 tem~os correspondem uns aos outros segundo 0 esealonamento hO,n.zo~tal.que
os divide na repartit6ria, ao passo que sua escolha e mdlfelente
no 22 tempo.
.
A liga~ao aqui evideneiada nao e nada menos do q~e a mals
simples formaliza~ao da troea, eis 0 ~ue nos ~on.flrma seu
interesse antropol6gieo. Nao faremos mals.d~ que mdlc.ar, ne~se
nfvel, seu valor constituinte para uma subJetlVldade pnmordlal,
euja no~ao situaremos mais adiante.
.
_,
A liga~ao, levando-se em eonta sua onenta~ao, e de ~ato
i'ecfproca; em outras palavras, nao e reversfvel, mas [et:oatlva;
Pois assim, ao fixar 0 termo do 42 tempo, 0 do 2 nao sera
indiferente.
.
0
Podemos demonstrar que, ao flxar 0 12 e 0 4- termos de u~a
serie, havera sempre uma letra cuja possibilidade estara exclUlda
dos dois termos intermediarios, e que ha outras duas letras dentre
as quais uma estara se~pre exe~~f?a do primeiro, e. a ?utra, do
segundo desses termos mtermedlanos. Essas letras dlstnbuem-se
em dois quadros, Q e 0:45

~C-=~

~8--8~

~

8

~~8

8-~

~

~

~

~

~

y

y
~

45. Essas duas letras correspondem; respectivamente, ~ dextrogiria e 1:1levogiria
de uma representatyao em quadrante dos termos exclUldos.

I

46. Se nao levarmos em conta a ordem das Ietras, esse caput mortuum sera
apenas de 7/16.
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Daf resulta, imediatamente, a dissimetria que anunciamos mais
acima na probabilidade de aparecimento dos diferentes sfmbolos
da cadeia.
Enquanto os a e os y podem, com efeito, por uma serie feliz
do acaso, repetir-se separadamente,
cada urn deles ate cobrir a
cadeia inteira, esta exclufdo, mesmo com as chances mais favoraveis, que ~ e 8 possam aumentar sua propon;ao a nao ser de
maneira estritamente
equivalente, exceto por urn termo, 0 que
limita a 50% 0 maximo de sua freqi.iencia possfve!.
Sendo a probabilidade
da combinavao representada pelos ~ e
8 equivalente a que e suposta pelos a e y - e sendo 0 sorteio
real dos lances, por outro lado, estritamente deixado ao acaso
_, vemos pois destacar-se do real uma determinavao simb6lica
que, por mais rigorosa que seja ao registrar qualquer parcialidade
do real, s6 faz exibir melhor as disparidades que traz consigo.
Vma disparidade ainda manifestavel a simples consideravao
do contraste estrutural entre os dois quadros, Q e 0, isto e, da
maneira direta ou cruzada como e subordinado (e a ordem) das
exclusoes, reproduzindo-a,
a ordem dos extremos, conforme 0
quadro a que pertenva esta ultima.
Assim e que, na sucessao das quatro letras, dois pares, 0
intermediario e 0 extremo, poderao ser identicos, se este ultimo
se inscrever na ordem do quadro 0 (como aaaa, aa~~, ~~yy,
~~88, yyyy, yy88, 88aa e 88~~, que sao possfveis), e nao poderao
se-Io se 0 ultimo se inscrever no sentido Q (~~~~, ~~aa, yy~~,
yyaa, 8888, 88yy, aa88 e aayy, impossfveis).
Observavoes cujo caniter recreativo nao deve extraviar-nos.
Pois nao ha outra ligavao, a nao ser a dessa determinavao
simb6lica, em que possa situar-se a sobredeterminavao
significante cuja novao Freud nos traz, e que nunca pode ser concebida
como uma sobredeterminavao
real num espfrito como 0 dele em quem tudo contradiz que se entregasse a aberravao conceitual
onde fil6sofos e medicos encontram, com demasiada facilidade,
meios de acalmar suas exaltavoes religiosas.
Essa postulavao da autonomia do simb6lico e a unica que
permite libertar de seus equfvocos a teoria e a pratica da associavao livre em psicanalise. Pois uma coisa e relacionar sua mola
com a determinavao simb61ica e suas leis, e outra, completamente
diferente, e relaciona-Io
com os pressupostos
escolasticos
de
uma inercia imaginaria
que a sustentam no associacionismo

Ii111SMicoou pseudotal, antes de se pretender experimental. Por
abandonado seu exame, os psicanalistas ai encontram urn
1111111
i vo a mais para a confusao psicologizante
em que recaem
1lll'l'Ssantemente, alguns de maneira deliberada.
I k rato, somente os exemplos de conservavao, indefinida em
.1111
sLispensao, das exigencias da cadeia simb6lica, tais como os
!lIW acabamos
de fornecer, permitem conceber onde se situa 0
tll'Sl'jO inconsciente em sua persistencia indestrutivel, a qual, por
pdl'i1t!oxal que pat'eva na doutrina freudiana, nao deixa de ser
11111
tlas travos que af se encontram mais afirmados.
I';ssc carater, em to do caso, e incomensuravel
com qualquer
tillS 'fcitos conhecidos na psicologia autenticamente experimen1111. 'que, sejam quais forem as demoras ou atrasos a que sejam
,lIhlllctidos, acabam, como qualquer reavao vital, por se amorIl'l'l'r e se extinguir.
I':ssa e precisamente a questao a que Freud retorna mais uma
V('/, cm Para-albn do principio do prazer, para marcar
que a
/l1,l'is/ellcia
na qual encontramos 0 carateI' essencial dos fenomeIlllS do automatismo de repetiriio nao Ihe parece poder encontrar
lllilra motivavao senao a pre-vital e transbiol6gica. Essa conclu,Ill po de surpreender, mas e de Freud falando daquilo sobre 0
qllal ele foi 0 primeiro a falar. E precise ser surdo para nao
IIIlVi-'lo. Nao se ha de pensar que, sob sua pena, isso seja urn
Il'l'urso espiritualista:
trata-se da estrutura da determinavao. A
1I11llcria que ela desloca em seus efeitos ultrapassa em muito,
('III 'xtensao, a da organizavao cerebral a cujas vicissitudes alguns
i1I'I's sao atribufdos, mas os outros nem por isso deixam de
I llillinuar ativos e estruturados como simb6licos, por se mateIllIIizarem de uma outra maneira.
Assim e que, se 0 homem chega a pensar a ordem simb6lica,
(' POl' estar primeiramente
aprisionado nela em seu ser. A ilusao
i1t' que ele a formou com sua consciencia provem de ter sido
IIIraves de uma hiancia especffica de sua relavao imaginaria com
II s 'melhante
que ele pode entrar nessa ordem como sujeito. Mas
l'k' s6 pode fazer essa entrada pelo desfilamento radical da fala,
IHI seja, 0 mesmo do qual reconhecemos,
no jogo da crianva,
11111
momenta genetico, mas que, em sua forma completa, reprodll".-se toda vez que 0 sujeito se dirige ao Outro como absoluto,
Isill C, como 0 Outro que pode anula-lo, do mesmo modo que
podc agir com e]e, isto e, fazendo-se objeto para engana-Io. Essa
11'11'111
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dialetica da intersubjetividade,
cujo uso necessario demonstramos ao longo dos tres ultimos anos de nosso seminario no
Sainte-Anne,
desde a teoria da transferencia
ate a estrutura da
paranoia, apoia-se facilmente no seguinte esquema:

Ii isso que justifica a verdadeira ginastica do registro inter1I1lll'Iivo constitufda por exercicios como aqueles em que nos so
I IlIirHlrio talvez
tenha parecido demorar-se.
() parcntesco da relac;ao entre os termos do esquema L com
II 1111 • lInc os quatro tempos (acima distinguidos) da serie orienIlIdll 'In que vimos a primeira forma acabada de uma cadeia
Irll!J6lica nao pode deixar de impressionar, uma vez que entre
I Ills S' cstabelec;a a aproximac;ao.

PARENTESE

DOS PARENTESES

(1966)

doravante familiar para nossos alunos, e onde os dois term os
medios representam 0 par da objetivac;ao imaginaria reciproca
que destacamos no estiidio do espelho.
A relac;ao especular com 0 outro, pela qual efetivamente
quisemos, a principio, restituir a teoria do narcisismo, crucial
em Freud, sua posic;ao dominante na func;ao do eu, so pode
reduzir a sua subordinac;ao efetiva toda a ac;ao da fantasia trazida
a luz pela experiencia analftica, ao se interpor, como exprime 0,
esquema, entre esse aquem do Sujeito e esse para-alem do Outro
em que de fato se insere a fala, na medida em que as existencias
que se fundamentam nesta estao inteiramente a merce de sua fe.
Foi pOl' haverem confundido esses dois pares que os legatarios
de uma praxis e de urn ensino - 0 qual ressaltou, tao decisivamente quanto podemos ler em Freud, a natureza fundamentalmente narcisica de todo enamoramento
(Verliebtheit) - puderam divinizar a quimera do amor dito genital, a ponto de lhe
atribuir a virtude da oblatividade, de onde safram tantos descaminhos terapeuticos.
Mas, por se haver simplesmente suprimido qualquer referencia
aos polos simbolicos da intersubjetividade
para reduzir a analise
a uma utopica retificac;ao do par imaginario, chegou-se agora a
uma pratica em que, sob a bandeira da "relac;ao de objeto",
consuma-se 0 que em qualquer homem de boa fe so pode suscitar
o sentimento de abjec;ao.

Situaremos aqui nossa perplexidade ante 0 fato de que
nenhuma das pessoas, que se empenharam em decifrar a
ordena~ao a que nossa cadeia se prestava, tenha pensado em
escrever sob a forma de parentese a estrutura que, no entanto,
havfamos claramente enunciado.
Urn parentese que encerra urn ou varios outros parenteses,
seja, (( ») ou (( ) ( ) ... ( )), eis 0 que equivale a reparti~ao
anteriormente analisada dos 13 e dos 8, onde e facil ver que 0
parentese duplicado e fundamental.
Nos 0 chamaremos aspas.
E ele que destinamos a abranger a estrutura do sujeito (S
de nosso esquema L), na medida em que ele implica uma
duplica~ao, ou melhor, essa especie de divisao que comporta
uma fun~ao de dobra.47
Ja colocamos nessa dobra a alternancia direta ou inversa
dos aya:y..., sob a condi~ao de que 0 mlmero de signos seja
par ou nulo.
Entre os parenteses internos, uma alternancia yaya ... y, em
numero de sinais nulo ou fmpar.·
Em contrapartida, no interior dos parenteses, tantos y quantos quisermos, a partir de nenhum.
Fora das aspas encontramos, ao contrario, uma sequencia
qualquer de a, que inclui nenhum, urn ou varios parenteses
carregados de ayay ... a, em numero nulo ou fmpar de sinais.
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Substituindo os a e os y por leO, poderemos escrever a
chamada cadeia L de uma forma que nos pare~a mais "eloqiiente" [par/ante].
Cadeia L: (10 .,. (00 ... 0) OIOI ... 0 (00 ... 0) ... 01)
JIIII ... (lOIO ... I) III ... etc.
"Eloqiiente" no sentido de que uma leitura sera facilitada
a custa de uma conven~ao suplementar, que a ajusta ao esquema L.
Essa conven"ao consiste em dar aos 0 entre parenteses 0
valor de tempos silenciosos, sendo urn valor de escansao
conferido aos 0 das alternancias, conven~ao esta que se
justifica, como veremos adiante, por eles nao serem homogeneos.
o entre-aspas pode entao representar a estrutura do S (Es)
de nosso esquema L, simbolizando 0 sujeito suposto com pletado pelo Es freudiano, 0 sujeito da sessao psicanalftica, por
exemplo. 0 Es ali aparece entao sob a forma que Freud Ihe
confere, na medida em que ele 0 distingue do inconsciente,
isto e, logisticamente disjunto e subjetivamente silencioso
(silencio das pulsoes).
E a alternancia dos 0 I que representa, entao, a grade
imaginaria (aa') do esquema L.
.tResta definir 0 privilegio da alternancia pr6pria do entredois das aspas (01 pares), ou seja, evidentemente, do status
de a e a' em si mesmos.48
o fora-das-aspas representara 0 campo do Outro (A do
esquema L). A repeti~ao predomina ali, sob a forma do I, tra~o
unario, que representa (complemento da conven~ao precedente)
os tempos marcados do simb61ico como tal.
E tambem dali que 0 sujeito S recebe sua mensagem sob
forma invertida (interpreta~ao).
Isolado dessa cadeia, 0 parentese que inclui os (10 ...
01) representa 0 eu do cogito, psicol6gico, ou seja, 0 falso
cogito, que pode igualmente suportar a perversao pura e
simples.49

48. Foi pOl' isso que desde entao introduzimos uma topologia mais apropriada.
Cf. 0 abade de Choisy, cujas celebres mem6rias podem traduzir-se pOl': eu
penso quando sou aquele que se veste de mulher.
49.

o unico resto que se imp6e a partir dessa tentativa e 0
I'ormalismo de uma certa memoriza"ao Iigada a cadeia
simb61ica, cuja lei poderfamos facilmente formular na catI'ia L.

(Essencialmente definida pelo revezamento que constitui,
alternancia dos 0, I, a transposi"ao de urn ou varios sinais
tic parentese, e de quais sinais.)
o que convem reter aqui e a rapidez com que se obtem
Lima formaliza"ao simultaneamente sugestiva de uma memoriza~ao primordial no sujeito e de uma estrutura~ao em que e
lloLavel que se distingam disparidades estaveis (a mesma
csLrutura dissimetrica persiste, com efeito, invertendo-se, por
'xemplo, todas as aspas50).
Este e apenas L1mexercfcio, mas que cumpre nosso desfgnio
de inscrever 0 tipo de contomo onde 0 que chamamos de caput
mortuum do significante assume seu aspecto causal.
Efeito tao manifesto de apreender aqui quanto na fic"ao da
carta roubada.
Jlll

Sua essencia e que a cartalletra tanto pode surtir seus
cfeitos internamente, nos atores do conto, inclusive 0 narrador, quanto do lado de fora: em n6s, leitores, e tambem
em seu autor, sem que ninguem jamais tenha tido que se
preocupar com 0 que ela queria dizer: destino comum de
Ludo 0 que se escreve.

aqui a rede dos lX, p, y, e 0, em sua constitui~ao por transforma~ao
1-3. Todos os matematicos sabem que ela e obtida transformando-se os
1,IIIWIlIOS da primeira rede em cortes da segunda e marcando os caminhos
11111 IIll1dos que unem esses cortes. Ela e a seguinte (que colocamos, para maior
I hili III,
ao lade da primeira):
II
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Mas apenas estamos, neste momento, no lan<ramento de urn arco
- 51
cuja ponte somente os anos e d'f'
I Icarao.
Foi assim que, para demonstrar
a nossos ouvintes 0 que
distingue da rela<rao dual implicada na no<rao de proje<rao uma
verdadeira intersubjetividade,
ja nos tfnhamos servido do raciocfnio proveitosamente
relatado pelo proprio Poe, na hist?ria que
sera 0 tema deste seminario, como sendo aquele que gUlava urn
suposto menino prodfgio para faze-Io ganhar com mais freqiiencia do que e comum no jogo do par ou fmpar.
E preciso, para seguir esse raciocfnio - infantil, cabe dizer,
mas que em outros lugares seduz a mais de urn -, apreender 0
ponto em que se denuncia 0 engodo.
Ali, 0 sujeito e 0 interrogado: ele responde a pergunta que
consiste em adivinhar se os objetos que seu adversario esconde
na mao saD em numero par ou fmpar.
Depois de urn lance ganho ou perdido pOl' mim, diz-nos em
essencia 0 menino, sei que, se meu adversario for urn simplorio,
sua esperteza nao ira alem de mudar de jogada em sua aposta,
porem, se ele for urn pouquinho mais esperto, ocorrer-Ihe-a
a
ideia de que e contra isso que estarei prevenido, e de que,
portanto, sera conveniente ele fazer a mesma jogada.

~

~
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Te(]l:c[)3'
onde postulamos a conven"ao pela qual as letras foram fundadas:
1.1 = ex
0.0 = 13
1.0 = Y
0.1 = I)
(Ve-se af a razao de termos dito que ha duas especies de 0 em nossa cadeia L,
os 0 de y = 000 e os de y = 010.)
51. 0 texto de 1955 e aqui retomado. A introdu"ao, atraves desses exercfcios,
do campo de abordagem estrutural na teoria psicanalftica foi acompanhada, com
efeito, por importantes desenvolvimentos em nosso ensino. 0 progresso dos
conceitos referentes a subjetiva"ao caminhou de maos dadas com uma referencia
a analysis situs, onde pretendemos materializar 0 processo subjetivo.

l'llltlllllo, era a objetiva<rao do grau mais ou menos acentuado
1", III I' 'spamento cerebral do adversario que 0 menino se remetia
I'll I nhl'r seus sucessos. Ponto de vista cuja Iiga<rao com a
101,III i11l'ac,:aoimaginaria e prontamente evidenciada pelo fato de
1/111I IIlravcs de uma imita<rao interna de suas atitudes e de sua
11111111\
II que ele pretende
obter a justa aprecia<rao de seu objeto.
1\ 1itS, 0 que po de acontecer no grau seguinte, quando 0
III \ I I s. rio, tendo reconhecido
que sou inteligente 0 bastante para
I' 1llllpllnha-lo
nesse movimento, manifesta sua propria inteliI III ill, percebendo
que e ao se fazer de idiota que tera sua
I Ii III1T de me
enganar? A partir desse momento, nao ha outro
II 11I11l1
valido do raciocfnio, precisamente pOl'que doravante ele
II pod'
repetir-se numa oscila<rao infinita.
I', t'xcetuado 0 caso da imbecilidade pura, em que 0 raciocfnio
1',111'\t' fundamentar-se
objetivamente,
0 menino nao pode fazer
111111
il 'oisa senao pensar que seu adversario
chegou ao obstaculo
dll In 'eiro tempo, uma vez que Ihe concedeu 0 segundo, pelo
1/11.11'Ie mesmo e considerado pelo adversario como urn sujeito
1/111'II objetiva, pois
verdade que ele
esse sujeito; e, pOI'
1llllSl'guinte, ei-Io tolhido com aquele no impasse que toda
11111'1
subjetividade
puramente dual comporta, 0 de ficar sem
II 1 III'SOS contra urn Outro absoluto.
()Ilserve-se, de passagem, 0 papel evanescente que a inteligencia
dl ·."ll1penha na constitui<rao do tempo segundo, onde a dialetica
dl ~Iiga-se das contingencias do que esti dado, e que basta que eu
I IIllpute a meu adversario
para que sua fun<rao seja inutil, pois,
I partir daf, ela torna a entrar nessas contingencias.
Nao diremos, no entanto, que a via da identifica<rao imaginaria
111111
() adversario no momenta de cada urn dos lances seja uma
11111'ondenada de antemao; diremos que ela exclui 0 processo
pillpriamente simboIico, que aparece quando essa identifica<rao
," I'az, nao com 0 adversario, mas com seu raciocfnio, 0 qual e
1111'ulado pOl' ela (diferen<ra, alias, que se enuncia no texto). 0
1,110prova, alem disso, que tal identifica<rao puramente imaginaria
1 III
'eral fracassa.
Portanto, 0 recurso de cada jogador, quando ele raciocina, so
Iliid' encontrar-se para-alem da rela<rao dual, isto e, em alguma
"'I que presida a sucessao dos lances que me saD propostos.
E isso e tao verdadeiro que, se e a vez de meu lance ser
Iidivinhado, isto e, se eu for 0 sujeito ativo, meu esfor<ro con-

e

e

sistini, a cada momento, em sugerir ao adversario a existencia
de uma lei que rege uma certa regularidade de meus lances,
para, atraves de sua ruptura, furtar-lhe a apreensao dela 0 maior
numero possfvel de vezes.
Quanto mais esse procedimento conseguir livrar-se do que se
esbo<;a, malgrado eu, de regularidade real, mais sucesso ele
efetivamente tera, e foi pOl' isso que urn dos que participaram
de uma das experiencias com esse jogo, que nao hesitamos em
fazer passar a categoria de trabalhos praticos, confessou que,
num momenta em que teve a sensa<;ao, fundada ou infundada,
de ser descoberto com demasiada freqUencia, ele se safou pautando-se na sucessao das letras de urn verso de Mallarme,
convencionalmente transposta para a seqUencia de lances que a
partir de entao ia propor ao adversario.52
.
.
Mas, se 0 jogo tivesse durado 0 tempo de urn poema mtelro,
ese, por urn milagre, 0 adversario tivesse podido reconhece-Io,
ele teria ganho todas as vezes.
Foi isso que nos permitiu dizer que, se 0 inconsciente existe
no sentido de Freud, ou seja, se entendermos as implica<;oes da
li<;ao que ele retira das experiencias da psicopatologia da vida
cotidiana, por exemplo, nao e impensavel que uma modern a
maquina de calcular, isolando a frase que, a longo prazo e sem
que ele 0 saiba, modula as escolhas de urn sujeito, venha a
ganhar acima de qualquer propor<;ao costumeira no jogo do par
ou fmpar.
Puro paradoxo, sem duvida, mas onde se exprime que nao e
pOl' falta de uma virtude, que seria a da consciencia humana,
que nos recusamos a qualificar de maquina-de-pensar aquela a
que atribuirfamos tao mirfficos desempenhos, mas simplesmente
porque ela nao pensaria mais do que 0 homem pensa em seu
status comum sem por isso deixar de estar exposto aos apelos
do significante.
Do mesmo modo, a possibilidade assim sugerida tera tido 0
interesse de nos fazer entender 0 efeito de desarvoramento, ou
mesmo de angustia, que alguns experimentaram e tiveram a
gentileza de nos participar.

52. Vel' 0 Seminurio,
Rio de Janeiro,

livro 2,0 eu na teoria de Freud e na tecnica dapsicanaLise,

Jorge Zahar,

1985. (N.E.)

com a qual se pode ironizar, vindo ela de analistas
inteiramente na determina<;ao inconsciente
'I'll ~(' atribui a associa<;ao dita livre - e que podem ler com
1,,,11\ :IS Ictras, na obra de Freud que acabamos de citar, que urn
1I11111('1'll nunca e escolhido ao acaso.
Mils rca<;aofundamentada, se pensarmos que nada os ensinou
I I' dcsvencilhar da opiniao comum, distinguindo 0 que ela
1 '!11I1'll,
ou seja, a natureza da sobredetermina<;ao freudiana, isto
till dctcrmina<;ao simbolica, tal como a promovemos aqui.
."1' 'ssa sobredetermina<;ao devesse ser tomada pOl'real, como
I I I,'s ('oi sugerido por meu exemplo pelo fato de confundirem,
1111110 todo 0 mundo, os calculos da maquina com seu mecanislillI, ~\ sua angustia efetivamente se justificaria, pois, num gesto
IIIIIIS sinistro que 0 de tocar no machado, serfamos aquele que
11IIixariasobre "as leis do acaso", e, como bons deterministas
Ijlll' sao, com efeito, aqueles a quem esse gesto tanto abalou,
I II's scntem, e com razao, que,
se tocarmos nessas leis, nao
It Iwra nenhuma outra concebfvel.
Mas essas leis saDprecisamente as da determina<;ao simbolica.
1'lIis csta claro que elas saD anteriores a qualquer constata<;ao
II III do acaso, assim como se ve que e conforme sua obediencia
I ('ssas leis que se julga se urn objeto e apropriado ou nao para
t"
lItilizado para obter uma serie - no caso, sempre simbolica
de lances de acaso, qualificando para essa fun<;ao,por exempill, lima moeda ou esse objeto admiravelmente denominado
1I1'11l,aO

I

"1.1 It' ~nica repousa

I ,

II

ILldo.
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Passado esse estagio, era preciso ilustrarmos de maneira
It Il\crcta a domina<;ao que afirmamos do significante sobre 0
·.lli'ito. Se ha nisso uma verdade, ela esta em toda parte, e
tI,'vcrfamos poder, de qualquer ponto ao alcance de nossa sonda,
1.11.l:-la
jorrar como 0 vinho na taberna de Auerbach.
Poi assim que tomamos 0 proprio conto do qual havfamos
I'xlrafdo, sem a princfpio enxergar mais longe, 0 raciocfnio

\ Foi para tentar dissipar essa ilusao que encerramos 0 cicio daquele ano com
sobre Psicanalise e cibernerica, que decepcionou muita gente,
Iwln fato de nela havermos falado quase que exclusivamente
da numera~ao
IIIlIllria, do triiingulo aritmetico ou da simples porta, definida pOl' dever estar
"I> ·,"La ou fechada, em suma, pOl' nao parecermos
ter-nos elevado muito acima
1I11 clapa
pascali ana da questao.

"'"a conferencia

[61]

Iitigioso sobre 0 jogo do par ou fmpar: consideramos proveitoso
que nos sa no<;ao de determina<;ao simb61ica ja nos proibisse
tomar isso por urn simples acaso, mesmo que nao se houvesse
constatado,
ao longo de nosso exame, que Poe, como born
precursor que e das pesquisas de estrategia combinat6ria
que
vem renovando a ordem das ciencias, foi guiado em sua fic<;ao
por urn desfgnio semelhante ao nosso. Pelo menos, podemos
dizer que 0 que fizemos sentir em sua exposi<;ao tocou tanto
nossos ouvintes, que foi a pedido deles que aqui publicamos
uma versao disso.
Ao reformula-Ia em conformidade com as exigencias do texto,
diferentes das da fala, nao pudemos impedir-nos de nos antecipar
urn pouco a elabora<;ao que desde entao fornecemos das no<;6es
que ela introduzira na epoca.
Assim e que a enfase com que sempre promovemos
para
diante a no<;ao de significante no sfmbolo exerce-se, aqui, retroativamente. Esfumar-Ihe os tra<;os com uma especie de dissimula<;ao hist6rica teria parecido, acreditamos, artificial aos que nos
acompanham.
Desejamos que ter-nos eximido de faze-Io nao
Ihes decepcione a lembran<;a.

Para produzir agora, numa retrospectiva, os trabalhos de nossa
entrada na psicanalise, relembraremos por onde essa entrada
se fez.
Medico e psiquiatra, havfamos introduzido, sob a rubrica de
"conhecimento paran6ico", algumas resultantes de urn metodo
clfnico de exaustao do qual nossa tese de medicina constituiu
o ensaio.'
Mais do que evocar 0 grupo (Evolution Psychiatrique) que de
born grado lhes acolheu a exposi~ao, ou 0 eco que elas tiveram
no meio surrealista, onde se reatou urn antigo vfnculo por uma
nova retomada - Dali, Crevel, a paran6ia crftica e 0 Clavecin
de Diderot, cujos rebentos encontram-se nos primeiros numeros
do Minotaure2 -, apontaremos a origem desse interesse.
Ela segue as pegadas de Clerambault, nosso unico mestre
em psiquiatria.
Seu automatismo mental, com sua ideologia mecanicista
de metafora, por certo bastante criticavel, parece-nos, em seus
enfoques do texto subjetivo, mais proximo do que se pode
construir de uma analise estrutural do que qualquer esfor~o
clfnico na psiquiatria francesa.

La psychose paranoi"aque dans ses rapports avec Lapersonnalite, Le Fran~ois,
1932 [Da psicose paran6ica em suas reLat;oes com a personaLidade, Rio de
Janeiro, Forense Universitaria, 1987]. Ela repousa em trinta observa~6es, embora
scu metoda imponha uma monografia, 0 caso Aimee. Esse fato motivou a
lIpl"ecia~aocortes que encontraremos, num relance, na p.543.
"Le probleme du style" e os "Motifs du crime paranoYaque", este ultimo
1Il"ligodedicado as irmas Papin e esquecido numa recente retomada desse assunto
por uma testemunha da epoca.
I.

Fomos sensfveis ali ao toque de uma promessa, percebida
pelo contraste que faz com 0 que se marca de decadente numa
semiologia cada vez mais comprometida com os pressupostos
da razao.
Clerambault realiza, por seu ser do olhar, por suas parciaIidades de pensamento, como que uma recorrencia do que
recentemente nos descreveram na figura datada do Nascimento
da clfnica.3
Clerambault conhecia bem a tradi«ao francesa, mas quem
o farmou foi Kraepelin, em quem 0 talento da cIfnica era
al«ado a urn plano mais elevado.
Singularmente, mas necessariamente cremos nos, fomos
levados a Freud.
Pois a fidelidade ao involucro formal do sintoma, que e 0
verdadeiro tra«o clfnico pelo qual tomavamos gosto, levou-nos
ao limite em que ele se reverte em efeitos de cria«ao. No caso
de nossa tese (0 caso Aimee), efeitos literarios - e de merito
suficiente por terem sido recolhidos, sob a rubrica (reverente)
de poesia involuntaria, por Eluard.
Aqui, a fun«ao do ideal apresentou-se a nos numa serie de
reduplica«oes que nos induziam a no«ao de uma estrutura,
mais instrutiva que 0 saldo pelo qual os clfnicos de Toulouse
teriam reduzido a questao, mediante urn abatimento, ao registro
da paixao.
Alem disso, 0 efeito como que de insufla«ao que, em nosso
sujeito, dera a luz esse anteparo a que chamam deIfrio, a partir
do momenta em que sua mao tocou com uma agressao nao
inofensiva uma das imagens de seu teatro, duplamente fictfcia
para ela por ser a de uma atriz na realidade, reduplicou a
conjuga«ao de seu espa«o poetico com uma escansao abissal.
Assim nos aproximamos da maquinaria da passagem ao ato
e, quando mais nao fosse, a nos contentarmos com 0 cabide
da autopuni«ao que nos estendia a criminologia berlinense pela
boca de Alexander e Staub, desembocamos em Freud.
o modo pelo qual urn conhecimento se especifica por suas
estereotipias, e igualmente por suas descargas, por dar testemunho de uma outra fun«ao, podia prestar-se a enriquecimentos

a que nenhum academicismo, ainda que da vanguarda, nao
teria recusado sua benevolencia.
Talvez se possa perceber que, ao transpor as portas da
psicanalise, logo reconhecemos em sua pratica preconceitos
de saber muito mais interessantes, por serem aqueles que devem
ser reduzidos em sua escuta fundamental.
Nao havfamos esperado por esse momenta para meditar
sobre as fantasias com que se apreende a ideia do eu e, se 0
"estadio do espelho" foi par nos produzido em 1936,4 quando
estavamos ainda as portas da titula«ao de praxe, nao fomos,
no primeiro Congresso Internacional em que tivemos a experiencia de uma associa«ao que deveria dar-nos muitas outras,
desprovidos de merito. Pois sua inven«ao levou-nos ao cerne
de uma resistencia teorica e tecnica que, apesar de constituir
urn problema depois cada vez mais patente, estava, convem
dizer, bem 10nge de ser percebida pelo meio do qual partimos.
Houvemos por bem oferecer ao leitor, primeiramente, urn
pequeno artigo, contemporaneo dessa produ«ao.
Sucede a nossos alunos enganarem-se em nossos escritos,
par encontrarem "ja presente" aquilo a que depois nos levou
nosso ensino. Nao sera 0 bastante que 0 que ali se encontra
nao the tenha bloqueado 0 caminho? Que se possa ver, no que
aqui se desenha de uma referencia a linguagem, 0 fruto da
unica imprudencia que nunca nos enganou: a de nao nos fiarmos
a nada senao a experiencia do sujeito que e a materia unica
do trabalho anaIftico.
o tftulo "Para-alem etc." nao recua ante uma parafrase do
outro "Para-alem" que Freud atribuiu, em 1920, a seu princfpio
do prazer. Com ele nos interrogamos: rompera Freud ali 0
jugo gra«as ao qual sustenta esse princfpio, por gemimi-lo ao
princfpio de realidade?
Freud, em seu "Para-alem", abre caminho para 0 fato de
que 0 princfpio do prazer - ao qual, em suma, deu urn novo

Foi no Congresso de Marienbad (31 de julho de 1936) que teve lugar esse
primeiro pivo de nossa interven~ao na teoria psicanalftica. A ele encontraremos
lima referencia ironica na p.186 desta coletiinea, com a indica~ao do volume da
I~'I/cydopedie .fral1~·aise que atesta a data de suas teses (1938). Com efeito,
havfamos esquecido de entregar seu texto para as atas do Congresso.

,I,

[67]

senti do, por instalar no circuito da realidade, como processo
primario, a articulac;;ao significante da repetic;;ao - acaba
tomando urn sentido ainda mais novo por se prestar a forc;;ac;;ao
de sua barreira tradicional pelo lado de urn gozo, cujo ser
faz-se entao revestir pelo masoquismo, e ate mesmo se abre
para a pulsao de morte.
Em que se transforma, nessas condic;;oes,0 entrecruzamento
pelo qual a identidade dos pensamentos que provem do inconsciente oferece sua trama ao processo secundario, permitindo a realidade estabelecer-se para a satisfa(:iio do princfpio
II,
do praze.?
Eis af a pergunta em que se poderia anunciar a retomada
pelo aves so do projeto freudiano em que recentemente caracterizamos 0 nosso.
Se ha aqui urn esboc;;o dela, nao Ihe e possfvel ir longe.
Digamos apenas que ela nao exagera a importiincia do ato
psicanalftico ao supor que ele transcende 0 processo secundario
para atingir uma realidade que nao se produz ali, nem que seja
para romper 0 engodo que reduzia a identidade dos pensamentos ao pensamento de sua identidade.
Se todo 0 mundo admite, de fato, mesmo sendo parvo 0
bastante para nao reconhece-Io, que 0 processo primario nao
encontra nada de real senao 0 impossfvel, 0 que, na perspectiva
freudiana, permanece como a melhor definic;;ao que se possa
dele fornecer, tratar-se-ia de saber mais sobre 0 que ele encontra
de Outro para que dele possamos nos ocupar.
As-sim, nao equivale a ceder a urn efeito de perspectiva ver
aqui este primeiro delineamento do imaginario, cujas letras,
associadasas do simb61ico e do real, viriam adornar, muito
mais tarde, pouco antes do discurso de Roma, os vasos para
sempre vazios, por serem todos igualmente simb61icos, com
que farfamos nossa teriaga para resolver os embarac;;os da
cogitac;;ao analftica.
Nada ha nisso que nao se justifique pela tentativa de prevenir
os mal-entendidos decorrentes da ideia de que haveria no
sujeito seja la 0 que for que corresponda a urn aparelho _
ou, como dizem em outros lugares, a uma func;;aopropria _
do real. Ora, e a essa miragem que se consagra, na epoca atual,
uma teoria do eu que, por se apoiar no reingresso que Freud

assegura a essa instiincia em Analise do eu e psicologia das
massas, comete urn erro, ja que nao ha nesse artigo outra coisa
senao a teoria da identificaC;;ao.
Falhando muito por nao se reportar, por outro lado, ao
antecedente necessario - sem duvida produzido num ana em
que a atenc;;ao da comunidade analftica estava urn pouco
relaxada, por ser 1914 - do artigo" IntroduC;;aoao narcisismo",
que confere aquele sua base.
Nada, pelo menos, que permita tomar por unfvoca a realidade que invocarfamos ao conjugar os dois termos, Wirklichkeit
e Realitiit, que Freud af distingue, sendo 0 segundo especialmente reservado a realidade psfquica.
A partir disso, assume seu valor - este, wirklich, operante
- a cunha que introduzimos ao repor em seu lugar a evidencia
enganosa de que a identidade para consigo mesmo, que se
supoe no sentimento comum do eu, teria 0 que quer que Fosse
a ver com uma pretensa instiincia do real.
Se Freud recorda a relac;;ao do eu com 0 sistema percepC;;ao-consciencia, e apenas para indicar que nossa tradiC;;ao,
reflexiva - que errarfamos em crer que nao teve incidencias
sociais por ter dado apoio a formas polfticas do estatuto pessoal
- testou nesse sistema seus padroes de verdade.
Mas, foi para questiona-Ios que Freud ligou 0 eu por uma
referencia dupla, uma ao corpo pr6prio, que e 0 narcisismo, e
outra a complexidade das tres ordens de identificaC;;ao.
o estadio do espelho fornece a regra de partilha entre 0
imaginario e 0 simb6lico, nesse momenta de captura por uma
inercia hist6rica da qual se encarrega tudo 0 que se autoriza
como sendo psicologia, ainda que por caminhos que pretendem
livrar-se desse encargo.
Foi por isso que nao demos a nosso artigo sobre 0 "Princfpio
de Realidade" a sequencia que ele anunciava, de ter que
recriminar 0 gestaltismo e a fenomenologia.
Antes, voltando incessantemente a lembrar, na pr<itica,urn
momenta que nao e de hist6ria, mas de insight configurador,
razao por que 0 designamos como estadio, ainda que tenha
emergido numa fase.
Deve esta ser reduzida a uma crise biol6gica? Sua diniimica
que expomos ap6ia-se em efeitos de diacronia: retardo da

coordenac;:ao nervosa, ligado a prematuridade do nascimento,
antecipac;:ao formal de sua resoluc;:ao.
Mas, continua a ser urn engodo supor uma harmonia que
muitos fatos da etologia animal contradizem.
E mascarar a contundencia de uma func;:aode faHa com a
questao do lugar que ela pode assumir numa cadeia causal.
Ora, longe de pensarmos em elimimi-Ia, essa func;:aoparece-nos,
agora, ser a origem mesma da noese causalista, a ponto de
confundi-Ia com sua passagem ao real.
Mas, conferir-Ihe sua eficacia pela discordancia imaginaria
ainda e dar urn lugar exagerado a presunc;:ao do nascimento.
Essa func;:aoe de uma falta mais crftica, pois seu encobrimento e 0 segredo da jubilac;:ao do sujeito.
• Nisso se deixa entrever que qualquer demora na genese do
eu continua a participar da futilidade do que ela julga. 0 que
parece evidente, pensando bem: pode algum passo no imaginario transpor seus Iimites, se nao proceder de uma outra
ordem?
Mas e justamente isso que promete a psicanalise, e que
permaneceria mftico se ela recuasse no nfvel dessa ordem.
Para situa-Ia no estadio do espelho, saibamos primeiramente
ler ali 0 paradigma da definic;:ao propriamente imaginaria que
se da da metonfmia: a parte pelo todo. Pois nao omitamos 0
que nosso conceito envolve da experiencia analftica da fantasia,
essas imagens ditas parciais, as unicas a merecer a referencia
de urn arcafsmo primevo, que reunimos sob 0 tHulo de imagens
do corpo despedac;:ado, e que se confirmam pela asserc;:ao,na
fenomenologia da experiencia kleiniana, das fantasias da chamada fase paranoide.
o que se manipula no triunfo da assunc;:aoda imagem do
corpo no espelho e 0 mais evanescente dos objetos, que so
aparece a margem: a troca dos olhares, manifesta na medida
em que a crianc;:ase volta para aquele que de algum modo a
assiste, nem que seja apenas por assistir a sua brincadeira.
Acrescentemos que, urn dia, urn filme, rodado sem nenhuma
relac;:aocom nossos propositos, mostrou aos nossos uma menina
confrontando-se nua no espelho: sua mao, como urn relampago,
piscando num vies desajeitado, a falta falica.
Entretanto, 0 que quer que cubra a imagem, ela apenas
centra urn poder enganador de d~sviar a alienac;:ao,que ja situa

o desejo no campo do Outro, para a rivalidade que prevalece,
totalitaria, pois 0 semelhante Ihe imp6e uma fascinac;:aodual:
esse ou urn ou outro e 0 retorno depressivo da segunda fase
em Melanie Klein; e a figura do assassinato hegeliano.
Acrescentemo-Ihe 0 usa, para fins de apologo, para resumir
o desconhecimento que af se enrafza, original, da inversao
produzida na simetria em relac;:aoa urn plano. Ela so adquiriria
valor por uma referencia mais desenvolvida a orientac;:ao no
espac;:o, pela qual nos espanta que a filosofia nao se tenha
interessado mais, desde que Kant, aceitando a luva do desafio
a contragosto, a isso vinculou uma estetica, tao simples de
revirar, no entanto, quanta essa mesma luva.
Isso, porem, ja e situar a experiencia num ponto que nao
permite nos enganarmos quanta a sua Iigac;:aocom a qualidade
de vidente. Ate 0 cego esta sujeito a isso, por se saber objeto
do olhar. Mas 0 problema esta em outro lugar, e sua articulac;:ao
e tao teorica quanta a do problema de Molyneux:5 conviria
saber 0 que seria 0 ell num mundo em que ninguem soubesse
nada da simetria em relac;:aoa urn plano.
Os referenciais do conhecimento especular, enfim, sao por
nos lembrados por uma semiologia que vai da mais sutil
despersonalizac;:ao a alucinac;:ao do duplo. Sabemos que, em
si, eles nao tern nenhum valor diagnostico quanta a estrutura
do sujeito (a psicotica, entre outras). Porem mais importante
e notar que nao constituem urn referencial mais consistente da
fantasia no tratamento psicanalftico.
Verno-nos, pois, recolocando esses textos num futuro anterior:
eles terao antecipado nossa inserc;:ao do inconsciente na Iinguagem. Mas, ve-Ios dispersarem-se por anos pouco aproveitados nao e nos expor a censura de haver cedido a urn atraso?
Alem de que de fato era preciso fazermos em nossa pratica
nossas escolas, alegaremos nao ter podido fazer melhor durante
esse perfodo do que preparar nos sa plateia.

5. Cf., em Cahiers pour l'Analyse, 2, maio de 1966, Cfrculo de Epistemologia
da ENS, 0 artigo de A. Grosrichard, sobre "Une experience psychologique au
XVIIle s." , onde poderemos aprofundar, da fic9uO do cego fil6sofo a do fil6sofo
cego, a .questao do sujeito.

As atuais gera~oes da psiquiatria terao dificuldade em
imaginar que tenhamos sido, em nossa epoca de plantonistas,
uns tres a nos engajar na psicanalise, e, sem sermos ingratos
para com esse grupo da Evolution Psychiatrique, diremos que,
ainda que tenha sido entre seus talentos que a psicamilise
despontou, nem por isso ela recebeu deles urn questionamento
radical. A adjun,<ao de uma ingerencia mundana, para esse
fim, nlio Ihes aumentou nem a solidariedade nem a informa,<ao.
A bem da verdade, nenhum ensino, afora 0 apressado de
rotina, veio a luz antes que, em 1951, inaugurassemos 0 nosso
a tftulo privado.
Se, entretanto, a quantidade de recrutas com que se gera
urn efeito de qualidade modificou-se ap6s a guerra de ponta
a ponta, talvez a sala apinhada a nos ouvir sobre A psicantilise,
didtitica (com uma vfrgula de permeio) seja uma lembran,<a a
recordar que nlio deixamos de ter algo a ver com isso.
Ate ali, contudo, 0 grande lugar a nos oferecer algumas
conferencias publicas foi esse College philosophique onde se
cruzavam, a convite de Jean Wahl, as febris agita,<oesde entlio.6
Acrescentamos que esta nota nada deve de biografico senlio
a nosso desejo de esclarecer 0 leitor.

Ilara-alem do "Principio de realidade"
EM TORNO DESSE PRINCIPIO FUNDAMENTAL
DA DOUTRINA
DE FREUD, A SEGUNDA GERAc;::Ao DE SUA ESCOLA PO DE
DEFINIR SUA DIVIDA E SEU DEVER.
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psiquiatra ou 0 psic610go que se inicia, em nossos anos
10, no metodo psicanalftico, ja nao se trata de uma dessas
l'Olwers6es que rompem urn progresso mental e que, como tais,
III 'starn menos uma escolha
amadurecida na pesquisa do que a
j'xplosao de uma secreta discordancia a.fetiva. Sedu~~o etica ~o
d,'votamento
a uma causa controvertIda,
somada a sedu~ao
\'l'onomica de uma especula~ao contra os valores estabelecidos,
IHIO lastimamos
para a analise esses apelos por demais oferecidos
1I0Ssubterfugios da compenSQ9iio. A nova psicologia nao recoIIllcce a psicanalise apenas 0 direito de cidadania; recortando-a
Illcessantemente no progresso de disciplinas oriundas de outros
Imbitos, demonstra seu valor de via pioneira. Assim, e, digamos,
sob uma incidencia normal que a psicanalise e abordada pelo
qlle chamaremos,
passando por cima da arbitrariedade
dessa
16rmula, a seguncia gera~ao analftica. E essa incidencia que aqui
qlleremos definir, para apontar 0 caminho em que ela se reflete.

I. A

PSICOLOGIA

A RELA TIVIDADE

CONSTITUI-SE
DE SEU OBJETO

AINDA QUE RESTRITA

Ali produzimos, entre outros, urn mito individual do neurotico, infcio de uma
referencia estruturalista como forma (0 primeiro texto de Claude Levi-Strauss
sobre 0 mito). Seu texto em estenciI, publicado sem ser corrigido pOl'n6s, servini
de testemunho para uma retomada ulterior.
6.

f

COMO CIENCIA

E POR

FREUD

QUANDO
POSTULADA,

AOS FATOS DO DESEJO

A revolu~ao freudiana, como toda revolu~ao, ganha senti do por
,'lIas conjunturas,
isto e, pela psicologia entao reinante; ora,
qllalquer jufzo sobre esta pressup6e uma exegese dos ?ocume.ntos
,'m que ela se afirmou. Fixamos 0 contexto deste artIgo pedmdo

que nos deem credito, ao menos provisoriamente,
pOl' esse
trabalho fundamental, para nele desenvolver 0 momento da crftica .
que nos parece 0 essencial. Com efeito, se tomamos pOl' legftimo
fazer prevalecer 0 metoda hist6rico no estudo em si dos fatos
do conhecimento,
nao fazemos dele urn pretexto para eludir a
crftica intrfnseca que levanta a questao de seu valor: uma tal
crftica, fundamentada na ordem segunda conferida a esses fatos
na hist6ria pelo papel de reflexao que eles comportam, e imanente
aos dados reconhecidos
pelo metodo, ou seja, em nosso caso,
as formas expressas da doutrina e da tecnica, se ela simplesmente
requer cad a uma das formas em questao por ser 0 que se apresenta
como sendo. Assim, veremos que, a psicologia que no fim do
seculo XIX apresentava-se
como cientffica, e que, tanto por seu
aparato de objetividade quanto por sua afirma<;:ao de materiaIismo, impressionava ate mesmo seus adversarios, faltava simplesmente ser positiva, 0 que elimina na base a objetividade
e 0
materialismo.
Podemos sustentar, com efeito, que essa psicologia baseia-se
numa chamada concep<;:ao associacionista
do psiquismo,
nao
tanto por formula-Ia como doutrina, mas por receber dela, e
como dados do senso comum, uma serie de postulados que
determinam
os problemas
em sua pr6pria formula<;:ao. Sem
duvida, evidencia-se desde 0 come<;:o que os contextos em que
ela classifica os fenomenos como sensa<;:oes, percep<;:oes, imagens, cren<;:as, opera<;:oes 16gicas, jufzos etc., san tornados de
emprestimo, tal equal,
da psicologia escolastica, que por sua
vez os extraiu da elabora<;:ao de seculos de filosofia. Convem,
pois, reconhecer que esses contextos, longe de terem sido fOljados
por uma concep<;:ao objetiva da realidade psfquica, san apenas
o produto de uma especie de desgaste conceitual, on de se veem
os tra<;:os das vicissitudes de urn esfor<;:o especffico que impele
o homem a buscar, para seu pr6prio conhecimento, uma garantia
de verdade: garantia que, como se percebe, e transcendental por
sua posi<;:ao e continua a se-Io, pOltanto, em sua forma, mesmo
quando 0 fil6sofo vem a negar sua existencia. Qual e 0 mesmo
aspecto de transcendencia que os conceitos, resfduos dessa busca,
conservam? Isso equivaleria a definir 0 que 0 associacionismo
introduz de nao-positivo
na constitui<;:ao mesma do objeto da
psicologia. Que seja diffcil deslinda-Io nesse nfvel, eis 0 que
compreenderemos
ao lembrar que a psicologia atual conserva

Illuitos desses conceitos, e que a purifica<;:ao dos princfpios e,
em toda ciencia, 0 que mais tardiamente se conclui.
Mas as peti<;:oes de princfpio florescem na economia geral
<los problemas que caracteriza
a cada momento 0 ponto de
dctcn<;:ao de uma teoria. Assim considerado em conjunto, 0 que
(- facilitado pelo recuo do tempo, 0 associacionismo
nos revel a
suas implica<;:oes metaffsicas com brilhante c1areza: para opo-Io,
simplesmente,
a uma concep<;:ao que se define mais ou menos
judiciosamente
nos fundamentos
te6ricos de diversas escolas
contemporaneas
sob 0 nome de funriio do real, digamos que a
Icoria associacionista
e dominada pela funriio do verdadeiro.
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Essa teoria fundamenta-se
em dois conceitos: urn mecanicista,
() de engrama,· outro falaciosamente tido como dado pela expericncia, 0 da ligariio associativa do fenomeno mental. 0 primeiro
C uma f6rmula de pesquisa, alias bastante flexfvel, para designar
() elemento psicoffsico, e que introduz apenas uma hip6tese,
cmbora fundamental:
a da produ<;:ao passiva desse elemento. E
Ilotavel que a escola tenha acrescentado 0 postulado do carater
atomfstico desse elemento. Com efeito, foi esse postulado que
limitou 0 olhar de seus defensores, a ponto de faze-Ios "passar
ao largo" dos fatos experimentais em que se manifesta a atividade
do sujeito na organiza<;:ao da forma, fatos, por outro lado, tao
compatfveis com uma interpreta<;:ao materialista, que seus inventores posteriormente
nao os conceberam de outro modo.
o segundo dos conceitos, 0 de ligariio associativa, fundamenta-se na experiencia das rea<;:oes do ser vivo, mas e estendido
aos fenomenos mentais, sem que se critiquem de maneira alguma
as peti<;:oes de princfpio que ele retira, precisamente,
do dado
psfquico, em particular aquela que supoe dada a forma mental
da similitude, entretanto, tao delicada, em si, de ser analisada.
Assim se introduz no conceito explicativo 0 pr6prio dado do
fcnomeno que se pretende explicar. Trata-se de verdadeiros
passes de magica conceituais, cuja inocencia nao desculpa a
grosseria e que, como sublinhou urn Janet, qual verdadeiro vfcio
mental pr6prio de uma escola, transformam-se
real mente no pau
para toda obra das reviravoltas da teoria. E desnecessario dizer
que assim se po de desconhecer total mente a necessidade de uma
cspecie de analise, que sem duvida exige sutileza, mas cuja
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ausencia torna caduca qualquer explica~ao em psicologia, e que
se chama analise jenomenol6gica.
Por conseguinte, convem indagar ,0 que significam essas
carencias no desenvolvimento de uma disciplina que se coloca
como objetiva. Sera isso obra do materialismo, como se permitiu
que uma certa crftica dissesse? Pior ainda, sera a propria objetividade impossfvel de ser atingida em psicologia?
Denuncia-se 0 vfcio teorico do associacionismo ao se reconhecer em sua estrutura a formula~ao do problema do conhecimento do ponto de vista filosOfico. Com efeito, e justamente a
formula~ao tradicional desse problema que, por ter sido herdada
sob a primeira camuflagem das chamadas formulas empfricas
de Locke, encontra-se nos dois conceitos fundamentais da doutrina. A saber, a ambigiiidade de uma crftica que, sob a tese do
"nihil erit in intellectu quod non prius juerit in sensu", reduz
a a~ao do real ao ponto de contato da mftica sensariio pura, isto
e, a nao ser mais que 0 ponto cego do conhecimento, ja que
nada nele e reconhecido - e que impoe ainda mais fortemente,
explicitada ou nao no "nisi intellectus ipse" , como a antinomia
dialetica de uma tese incompleta, a primazia do espfrito puro,
na medida em que, pelo decreto essencial da identifica~ao,
reconhecendo 0 objeto ao mesmo tempo que 0 afirma, constitui
o momenta verdadeiro do conhecimento.
Eis a fonte dessa concep~ao atomfstica do engrama de onde
provem as cegueiras da doutrina em rela~ao it experiencia, ao
passo que a ligariio associativa, por suas implica~oes nao criticadas, nela veicula uma teoria basicamente idealista dos fenomenos do conhecimento.
Este ultimo ponto, evidentemente paradoxal numa doutrina
cujas pretensoes saD as de urn materialismo ingenuo, aparece
c1aramente a partir do momenta em que tentamos dele formular
uma exposi9ao urn pouco sistematica, ou seja, submetida it
coerencia propria de seus conceitos. 0 de Taine, que e 0 de urn
divulgador, porem conseqiiente, e precioso nesse aspecto. Nele
seguimos uma constru~ao sobre os fenomenos do conhecimento
que tern por desfgnio reduzir as atividades superiores a complexos
de rea~oes elementares, e que fica reduzida a buscar no controle
das atividades superiores os criterios diferenciais das rea~oes
elementares. Basta nos referirmos para captar plenamente esse

paradoxo, it impressionante defini~ao que e fornecida da percepcomo uma "alucina~ao verdadeira".
Tamanho, portanto, e 0 dinamismo de conceitos extrafdos de
11111(\ dialetica transcendental que, por neles se fundamentar, a
psicologia associacionista fracassa, e 0 faz ainda mais fatalmente
lIa medida em que os recebe esvaziados da reflexao que eles
l'omportam, para constituir seu objeto em termos positivos: com
t'r'ito, a partir do momenta em que os fenomenos se definem
('Ill run~ao de sua verdade, eles ficam submetidos, em sua propria
t'oncep~ao, a uma classifica~ao de valor. Tal hierarquia nao
Ipenas vicia, como vimos, 0 estudo objetivo dos fenomenos, no
que tange a sua importancia no proprio conhecimento, como
tlllnbem, subordinando it sua perspectiva todo 0 dado psfquico,
lalseia a analise e Ihe empobrece 0 sentido.
Assim e que, assimilando 0 fenomeno da alucina~ao it ordem
sensorial, a psicologia associacionista so faz reproduzir 0 alcance
IIbsolutamente mftico que a tradi~ao filosOfica con feria a esse
rcnomeno na questao academica referente ao erro dos sentidos;
sem duvida, 0 fascfnio proprio desse papel de escandalo te6rico
'xplica esses verdadeiros desconhecimentos na analise do fenomeno, que permitem a perpetua~ao, ainda tenaz em mais de urn
'Ifnico, de uma formula~ao tao en"ada de seu problema.
Consideremos agora os problemas da imagem. Esse fenomeno,
decerto 0 mais importante da psicologia pela riqueza de seus
dados concretos, 0 e tambem pela complexidade de sua fun~ao,
complexidade esta que nao se pode tentar abarcar num unico
lermo, a nao ser 0 dejunriio de injormariio. As diversas acep~oes
desse termo, que, da vulgar it arcaica, visam it n09ao de urn
even to, it marca de uma impressao ou it organiza~ao por uma
ideia, efetivamente exprimem bastante bem os papeis da imagem
como forma intuitiva do objeto, forma plastica do engrama e
rorma geradora do desenvolvimento. Esse fenomeno extraordinario, cujos problemas vao da fenomenologia mental it biologia,
e cuja a~ao repercute desde as condi~oes do espfrito ate determinismos organicos de uma profundeza talvez insuspeitada,
aparece-nos, no associacionismo, reduzido it sua fun~ao de ilusiio.
Sendo a imagem, segundo 0 espfrito do sistema, considerada
lima sensa~ao enjraqt£ecida, na medida em que atesta menos
seguramente a realidade, ela e tomada por eco e sombra da
sensa~ao, e portanto, identificada com seu tra~o, com 0 engrama.
\ 110
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A concepc;ao do espfrito como urn "polipeiro
de imagens",
essencial ao associacionismo,
foi criticada sobretudo por afirmar
urn mecanicismo puramente metaffsico; assinalou-se men os que
seu absurdo essencial reside no empobrecimento
intelectualista
que ela impoe a imagem.
De fato, urn imenso numero de fenomenos psfquicos e tido,
nas concepc;6es dessa escola, como nao significando nada. Isso
os excluiria do ambito de uma psicologia autentica, que sabe
que uma certa intencionalidade
e fenomenologicamente
inerente
a seu objeto. Para 0 associacionismo,
isso equivale a toma-Ios
por insignificantes,
isto e, a rechac;a-Ios, seja para 0 nada do
desconhecimento,
seja para a fatuidade do "epifenomeno".
Tal concepc;ao, pOltanto, distingue duas ordens nos fenomenos
psfquicos: de urn lado, os que se inserem em algum nfvel das
operac;oes do conhecimento racional, e de outro, todos os demais,
sentimentos, crenc;as, delfrios, assentimentos,
intuic;oes, sonhos.
as primeiros exigiram a analise associacionista do psiquismo;
os ultimos devem explicar-se por algum determinismo estranho
a sua" aparencia"
e chamado de "org{mieo", por reduzi-Ios,
quer ao suporte de urn objeto ffsico, quer a relac;ao de urn fim
biol6gico.
Assim, nos fenomenos psfquicos nao se reconhece nenhuma
realidade pr6pria: aqueles que nao pertencem a realidade verdadeira nao tern realidade senao ilus6ria. Essa realidade verdadeira
e constitufda pelo sistema de referencias que e valido para a
ciencia ja estabelecida: isto e, mecanismos tangfveis para as ciencias ffsicas, aos quais se juntam motivac;oes utilitaristas
nas
ciencias naturais. 0 papel da psicologia e apenas 0 de reduzir a
esse sistema os fenomenos psfquicos e verified-lo, determinando
atraves dele os pr6prios fenomenos que constituem seu conhecimento. E na medida em que e func;ao dessa verdade que tal
psicologia nao constitui uma ciencia.

Que se entenda bem nosso pensamento neste ponto. Nao estamos
jogando com 0 paradoxo de negar que a ciencia nao tenha que
conhecer a verdade. Mas nao nos e'squec;amos que a verdade e

vidor que cOlTesponde a incerteza com que a experiencia
do homem e fenomenologicamente
marcada, e que a busca
d I 1'1datlc anima historicamente,
sob a rubrica do espiritual, os
1I11111\)OS
do mfstico e as regras do moralista, as sendas do asceta
I 11' d'scobertas
do mistagogo.
I' ~sa busca, impondo a toda uma cultura a pri mazia da verdade
1111 II'slcmunho,
criou uma atitude moral que foi e continua a
I I, para a ciencia,
uma condic;ao de existencia. Mas a verdade,
I III S'li valor especffico, e alheia a ordem da ciencia: a ciencia
I",tll' honrar-se de suas alianc;as com a verdade; pode propor~se
I 11l1iO
objeto seu fenomeno e seu valor; mas nao pode de manelra
Itlpllll1a identifica-Ia como seu fim pr6prio.
S ' parece haver nisso algum artiffcio, detenhamo-nos por urn
11I,'lnntc nos criterios vividos da verdade e perguntemo-nos
0
'1l1l', nos vertiginosos relativismos a que chegaram a ffsica e as
IIltllCmaticas contemporaneas,
subsiste dos mais concretos desses
I Iilcrios: onde estao a certeza, prova do conhecimento
mfstico,
I ('videncia, fundamento
da especulac;ao filos6fica, e a pr6pria
1/17o-contradirao, mais modesta exigencia da construc;ao empfIico-racionalista? Mais ao alcance de nosso jufzo, podemos dizer
(l"C 0 douto se pergunta se 0 arco-fris, por exemplo, e verdadeiro.
Illlporta-lhe apenas que esse fenomeno seja comunicavel
em
IIlguma linguagem (condic;ao da ordem menta!), registravel.de
IIlguma forma (condic;ao da ordem experimental) e que con~~ga
illscrir-se na cadeia das identificac;6es simb61icas on de sua Clencia unifica a diversidade de seu objeto pr6prio (condic;ao da
11111

I

'Idll

o,.dem racional).
Deve-se convir que a teoria ffsico-matem<itica, no fim do seculo
XIX, ainda recorria a fundamentos tao intuitivos, depois eliminados, que se pode hipostasiar neles sua prodigiosa fecundidade,
c assim Ihes foi reconhecida
a onipotencia implicada na ideia
t1a verdade. Por outro lado, os sucessos praticos dessa ciencia
conferiam-Ihe, perante as massas, 0 prestfgio que cega e que nao
t1eixa de se relacionar com 0 fenomeno da evidencia. Assim, a
ciencia estava bem posicionada
para servir de objeto ultimo a
paixao pela verdade, despertando no vulgo a prostemac;ao diante
do novo fdolo que se chamou de cientificismo e, no "Ietrado" ,
csse etemo pedantismo que, por ignorar 0 quanto sua verdade
e relativa as muralhas de sua torre, mutila 0 que do real Ihe e
dado apreender. Interessando-se
apenas pelo ato do saber, por
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sua propria atividade de sabio, e essa a mutila~ao que comete 0
psicologo associacionista, e, embora seja especulativa, ela nao
tem para 0 ser vivo e para 0 humane conseqUencias menos crU(~is.

E

um ponto de vista semelhante, com efeito, que impoe ao
medico esse espantoso desprezo pela realidade psfquica, cujo
escandalo, perpetuado em nossos dias pela manuten~ao de toda
uma forma~ao academicista, exprime-se tanto na parcialidade da
observa~ao quanto na bastardia de concep~oes como a de pitiatismo. Mas, pOl' ser no medico, isto e, no cHnico pOl'excelencia
da vida fntima, que esse ponto de vista aparece da maneira mais
flagrante, como uma nega~ao sistematica, era tambem de um
medico que teria que vir a nega~ao desse proprio ponto de vista.
Nao a nega~ao puramente crftica que na mesma epoca f10resceu
como especula~ao sobre os "dados imediatos da consciencia",
mas uma nega~ao eficaz, par se afirmar como uma nova positividade. Freud deu esse passe fecundo, sem duvida porque,
como nos testemunha em sua autobiografia, foi determinado a
isso pOl'sua preocupa~ao de curar, isto e, pOl' uma atividade em
que, contrariando os que se comprazem em relega-Ia a categoria
secundaria de uma "arte", ha que reconhecer 0 entendimento
mesmo da realidade humana, na medida em que ela se empenha
em transforma-Ia.

o

primeiro sinal dessa atitude de submissao ao real em Freud
foi reconhecer que, dado que a maioria dos fenomenos psfquicos
no homem relaciona-se, aparentemente, com uma fun~ao de
rela~ao social, nao ha por que excluir a via que, por isso mesmo,
abre-Ihe 0 acesso mais comum: a saber, 0 testemunho do proprio
sujeito desses fenomenos.
Perguntamo-nos, alias, em que 0 medico de entao fundamentava 0 ostracismo de principio com que era marcado, para ele,
o testemunho do doente, a nao ser na irrita~ao de reconhecer
neste, por vulgares, seus proprios preconceitos. Essa foi, com
efeito, a atitude comum a toda uma cultura que guiou tanto a
abstra~ao analisada acima quanta ados doutos: para 0 doente,
assim como para 0 medico, a psicologia era 0 campo do "ima-

1111"no senti do do ilusorio; logo, 0 que tem significa~ao
II sintoma, pOl' conseguinte, so pode ser psicologico "na
11'"1llria", e ha de se distinguir do registro comum da vida
I' ItI"icl\ pOl' algum tra~o discordante onde se mostre bem seu
Illlll'!' "grave" .
.
l'I!'lllJ compreendeu que era essa propria escolha que tornava
I III valor 0 depoimento
do doente. Se quisermos reconhecer
1111111
I'calidade caracterfstica das rea~oes psfquicas, nao convem
'tlllll','lIrmos por escolher entre elas: e precise come~ar por nao
I 111111
'r. Para aquilatar sua eficiencia, ha que respeitar sua
1III'SSaO.Decerto nao se trata de restituir-Ihes a cadeia atraves
till
11·lato,mas 0 momento mesmo do depoimento pode constituir
11111
f I'agmento significativo delas, desde que se exija a fntegra
tli
ell texto e que se 0 liberte dos grilhoes do relato.
Assim se constitui 0 que podemos chamar experiencia anaIIIlt'l/: sua primeira condi~ao formula-se numa lei de niio-omis\'/11, que promove ao nfvel do interesse, reservado ao notavel,
111110 aquilo que "se compreende pOl'si", 0 cotidiano e 0 comum;
IIIIIScia e incompleta sem a segunda, ou lei de niio-sistematiza\ 11(1, que, postulando a incoerencia como condi~ao da experiencia,
1111
ibui uma presun~ao de significa~ao a qualquer rebotalho da
Vida mental, ou seja, nao apenas as representa~oes das quais a
psicologia de escola ve apenas 0 absurdo - roteiro do sonho,
pl'csscntimentos, fantasias do devaneio, deHrios confusos ou
III'idos -, mas tambem aos fenomenos que, pOl' serem totalIII'nte negativos, nao tem, pOl' assim dizer, estado civil: 1apsos
II . linguagem e lapsos da a~ao. Observe-se que essas duas leis,
Oil melhor, regras da experiencia, a primeira das quais foi isolada
pm Pichon, aparecem em Freud em uma so, que ele farmulou,
s 'gundo 0 conceito entao reinante, como lei da associa(:iio livre.
III

""

I

(~cssa mesma experiencia que constitui 0 elemento da tecnica
lcrapeutica, mas 0 medico pode propor-se, se tiver urn pouco de
senso teorico, definir 0 que ela traz a observa~ao. Nesse caso,
tera mais de uma oportunidade de se maravilhar, se e essa a
forma de espanto que corresponde, na pesquisa, ao aparecimento
LIe uma rela~ao tao simples que parece furtar-se ao pensamento.
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o dado dessa experiencia e, primeiramente, a Iinguagem, uma
linguagem, isto e, urn signo. Quao complexo e 0 problema do
que ela significa, quando 0 psicologo a relaciona com 0 sujeito
do conhecimento,
isto e, com 0 pensamento
do sujeito. Que
relac;:ao ha entre este e a linguagem? Nao e ele apenas uma
linguagem, porem secreta, ou nao e ela apenas a expressao de
urn pensamento puro, nao formulado? Onde encontrar 0 denominador comum aos dois termos desse problema, isto e, a unidade
da qual a linguagem e 0 signo? Estara contido na palavra: 0
substantivo, 0 verba ou talvez 0 adverbio? Na densidade de sua
historia? POl' que nao nos mecanismos que a compoem foneticamente? Como escolher, nesse dedalo para onde nos arrastam
filosofos e lingiiistas, psicoffsicos e fisiologistas? Como escolher
uma referencia que, a medida que a dizemos mais elemental',
parece-nos mais mftica?
Mas 0 psicanalista,
pOl' nao desvincular
a experiencia
da
linguagem da situac;:ao que ela implica, a do interlocutor, toea
no fato simples de que a linguagem, antes de significar alguma
coisa, significa para alguem. Pelo simples fato de estar presente
e escutar, esse homem que fala dirige-se a ele, e, ja que ele
impoe a seu discurso nao querer dizer nada, resta 0 que esse
homem quer [he dizer. 0 que ele diz, com efeito, pode "nao tel'
nenhum senti do" , mas 0 que ele [he diz contem urn sentido. E
no movimento de responder que 0 ouvinte 0 sente; e suspendendo
esse movimento
que ele compreende
0 sentido
do discurso.
Entao, reconhece neste uma intenc;:ao, dentre aquelas que representam uma certa tensao da relac;:ao social: intenc;:ao reivindicatori a, intenc;:ao punitiva, intenc;:ao propiciatoria, intenc;:ao demonstrativa, intenc;:ao puramente agressiva. Sendo essa intenc;:ao assim
compreendida,
que se observe como a transmite a linguagem.
De duas maneiras, das quais a analise e rica em ensinamentos:
ela se' exprime, mas sem ser compreendida pelo sujeito, naquilo
que 0 discurso relata do vivido, na medida em que 0 sujeito
assume 0 anonimato moral da expressao: e a forma do simbolismo; ela e concebida, mas negada pelo sujeito, no que 0 discurso
afirma do vivido, na medida em que 0 sujeito sistematiza sua
concepc;:ao: e a forma da denegac;:ao. Assim, a intenc;:ao revela-se,
na experiencia,
inconsciente enquanto express a, consciente enquanta reprimida. Ao passo que a linguagem, pOl' se;' abordada
pOl' sua func;:ao de expressao social, revela ao mesmo tempo sua

1I111dlldcsignificativa na intenc;ao e sua ambigiiidade constitutiva
cxpressao subjetiva, depondo contra 0 pensamento, sendo
1111
IIIirosa com ele. Note-se de passagem que essas relac;:oes, que
I nil 'ricncia oferece aqui ao aprofundamento
fenomenologico,
illl ricas em diretrizes
para qualquer teoria da "consciencia",
I Ill' 'ialmente
a morbida, vindo seu reconhecimento
incompleto
111/11111'
caduca a maioria dessas teorias.
I lllllll
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Mils prossigamos
na decomposic;:ao da experiencia. 0 ouvinte
11111'11
nela, portanto, na situac;:ao de interlocutor. Esse papel, 0
,IIkilO the solicita que 0 sustente, a princlpio implicitamente,
e
IlIl'o de maneira explfcita. Silencioso, pOl'em, e furtando-se ate
Illl'smo as reac;:oes de seu rosto, alem de pouco discernido em
1I:t pessoa, 0 psicanalista recusa-se pacientemente
a isso. Nao
""vera urn limite em que essa atitude deva fazer cessar 0
IIlOnologo? Se 0 sujeito prossegue nele, e em virtude da lei da
!'xpcriencia; mas, acaso continua ele a se dirigir ao ouvinte
Il':dmente presente, ou antes, agora, a algum outro, imaginario
I!orcm mais real: ao fantasma da lembranc;:a, a testemunha da
~olidao, a estatua do dever, ao mensageiro do destino?
Contudo, em sua propria reac;:ao a recusa do ouvinte, 0 sujeito
Irai a imagem com que 0 substitui. POI' sua suplica, suas imprel'lI«oes, suas insinuac;:oes, suas provocac;:oes e seus artiffcios, pelas
oscilac;:oes da intenc;:ao com que 0 visa e que 0 analista registra,
i movel mas nao impassfvel, ele Ihe comunica 0 desenho dessa
ill1agem. Entretanto, a medida que essas intenc;:oes tornam-se
ll1ais express as no discurso, elas sao entremeadas de testemunhos
rom que 0 sujeito as apoia, as reforc;:a, fazendo-as recobrar 0
mlego: ele formula aquilo de que sofre e 0 que quer superar
aqui, confia 0 segredo de seus fracassos e 0 sucesso de seus
pl'ojetos, julga seu carateI' e suas relac;:oes com outrem. Assim,
'Ie informa sobre 0 conjunto de sua conduta ao analista, que,
de mesmo testemunho de urn momento desta, encontra af uma
hase para sua crftica. Ora, 0 que essa conduta mostra ao analista
apos tal crftica e que nela atua, permanentemente,
a propria
imagem que ele ve surgir no atual. Mas 0 analista nao chegou
ao cabo de sua descoberta, pois, a medida que a petic;:ao assume
a forma de urn pleito, 0 depoimento se amplia pOl' seus apelos
a testemunha; sao relatos puros e que parecem "fora do assunto" ,
"hors du sujet" , que 0 sujeito agorajoga no f]uxo de seu discurso,
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eventos sem inten9ao e fragmentos das lembran9as que constituem sua historia, e, dentre os mais disjuntos, aqueles que afloram
de sua infancia. Mas, eis que entre estes 0 analista reencontra a
mesma imagem que, com suas jogadas, ele havia suscitado no
sujeito, cujo rastro reconhecera impressa na pessoa dele, essa
imagem que ele decerto sabia ser essencialmente humana, ja que
provoca paixao, ja que exerce opressao, mas que, como faz ele
mesmo para 0 sujeito, furtava suas fei90es a seu olhar. Essas
fei90es, ele as descobre num retrato de famflia: imagem do pai
ou da mae, do adulto onipotente, terno ou terrfvel, benevolente
ou pun;itivo, imagem do irmao, filho rival, reflexo de si ou
companheiro.
Mas essa mesma imagem que 0 sujeito presentifica por sua
conduta e que nela se reproduz sem cessar, ele a ignora, nos
dois sentidos da palavra, ou seja: ignora que aquilo que ele repete
em sua conduta, quer 0 tome ou nao por seu, ele nao sabe que
essa imagem 0 explica; e ignora que desconhece essa importancia
da imagem quando evoca a lembran9a que ela representa.
Pois bern, enquanto 0 analista acaba de reconhecer essa
imagem, 0 sujeito, pelo debate que conduz, acaba de the impor
o papel dela. E dessa posi9ao que 0 analista extrai 0 poder de
que ira dispor para sua a9ao sobre 0 sujeito.
A partir daf, com efeito, 0 analista age de maneira a que 0 sujeito
tome consciencia da unidade da imagem que nele se refrata em
efeitos dfspares, con forme ele a represente, a encarne ou a
conhe9a. Nao descreveremos aqui como procede 0 analista em
sua interven9ao. Ele opera em dois registros, 0 da elucida9ao
intelectual, pela interpreta~ao, e 0 da manobra afetiva, pela
transferencia; mas, fixar os tempos delas e uma questao de
tecnica, que as define em fun9ao das rea90es do sujeito; ajustar
sua velocidade e uma questao de tato, pelo qual 0 analista e
alertado sobre 0 ritmo dessas rea90es.
Digamos apenas que, a medida que 0 sujeito prossegue na
experiencia e no processo vivido onde se reconstitui a imagem,
a conduta deixa de imitar sua sugestao, as lembran9as retomam
sua densidade real, e 0 analista ve 0 fim de seu poder, doravante
inutilizado pelo fim dos sintomas e pelo arremate da personal idade.

i mea descri9ao fenomenol6gica que podemos dar do que
passa na serie de experiencias que compoem uma psicanalise.
II l!lalho de ilusionista, poderia se dizer, se nao tivesse como
J 11110 justamente
resolver uma ilusao. Sua a9ao terapeutica, ao
Illllln'irio, deve ser essencialmente definida como urn duplo
IlIllvimento pelo qual a imagem, a principio difusa e fragmentada,
I It' 'ressivamente
assimilada ao real, para ser progressivamente
Ili'snssimilada do real, isto e, restaurada em sua realidade propria.
,110 que testemunha a eficiencia dessa realidade.
Mas, se nao trabalho ilusorio, entao simples tecnica, dirao, e,
111I110
experiencia, a menos propfcia a observa9ao cientffica,
Jlllrque baseada nas condi90es mais contrarias a objetividade.
I'ois essa experiencia, acaso nao acabamos de descreve-la como
1111111 constante intera~ao entre 0 observador e 0 objeto? Com
I' 'ito, e no proprio movimento que 0 sujeito Ihe comunica,
Iii lives de sua inten9ao, que 0 observador e informado desta, e
lilt insistimos na primordialidade dessa via; inversamente, pela
\,'simila9ao que 0 observador propicia entre ele mesmo e a
II IiIgem, ele subverte ja na origem a fun9ao desta no sujeito;
Ill'll, ele so identifica a imagem no pr6prio progresso dessa
lIhversao, e tampouco encobrimos 0 carater constitutivo desse
processo.
Essa falta de uma referenda fixa no sistema observado e esse
IIS0, para a observa9ao, do pr6prio movimento subjetivo, que
"Ill Lodos os outros lugares e eliminado como fonte de erro, sao
dt'safios, ao que parece, ao metoda sadio.
E mais, deixem-nos dizer do desafio que af se pode ver para
!lOin uso. Na observa9ao mesma que nos relata, 0 observador
pode esconder aquilo que empenha de sua pessoa: as intui90es
dl' suas descobertas tern, em outros lugares, 0 nome de delfrio,
t' sofremos por entrever de que experiencias provem a insistencia
II' sua perspicacia. Sem duvida, as vias por onde a verdade se
I t'vela sao insondaveis, e houve ate matematicos que confessaram
Ic-Ia visto em sonho ou nela esbarrado numa colisao trivial
qllalquer. Mas, e decente expor sua descoberta como oriunda de
III\) processo mais conforme a pureza da ideia. A ciencia, como
II Inulher de Cesar, nao deve ser alvo de suspeita.
'I
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Alias, faz muito tempo que 0 born renome do sabio ja nao
corre riscos; a natureza nao mais poderia desvelar-se sob nenhuma figura human a, e cada progresso da ciencia apagou dela urn
trac;o antropomorfico.
Se acreditamos poder tratar com certa ironia 0 que essas objec;6es
traem de resistencia afetiva, nao nos acreditamos dispensados
de responder a seu peso ideologico. Sem nos perdermos no
terre no epistemologico,
diremos desde logo que a ciencia ffsica,
pOl' mais depurada que parec;a, em seus progressos modernos,
de qualquer categoria intuitiva, nao deixa de trair, e de maneira
ainda mais impressionante,
a estrutura da inteligencia
que a
construiu. Se urn Meyerson pode demonstra-Ia
submetida, em
todos os seus processos, a forma da identificariio mental, forma
tao constitutiva do conhecimento
humane que ele a reencontra
pOl' reflexao nos caminhos comuns do pensamento
se 0
fenomeno da luz, para Ihe fornecer 0 padrao de referencia e 0
<llomo de ac;ao, revela nela uma relac;ao mais obscura com 0
sensoria humane -, esses pontos, decerto ideais, pelos quais a
ffsica se liga ao homem, mas que sac os palos em torno dos
quais ela gira, porventura nao mostram a mais inquietante homologia com os eixos que confere ao conhecimento
humano,
como evocamos acima, uma tradic;ao reflexiva sem recurso a
experiencia?
Seja como for, 0 antropomorfismo
que reduziu a ffsica, na
noc;ao deforra pOl' exemplo, e urn antropomorfismo
nao noetico,
mas psicologico, ou seja, essencialmente
a projec;ao da intenriio
humana. Transpor a mesma exigencia de reduc;ao para uma
antropologia nascente, impondo-a ate mesmo em seus objetivos
mais longfnquos, e desconhecer seu objeto e manifestar autenticamente'l urn antropocentrismo
de outra ordem, a do conhecimento.
o homem, de fato, mantem com a natureza relac;6es que
especificam,
de urn lado, as propriedades
de urn pensamento
identificat6rio, e de outro, 0 usa de instrumentos ou utensflios
artificiais. Suas relac;6es com seu semelhante procedem pOl' vias
bem mais diretas: nao estamos designando aqui a linguagem,
nem as instituic;6es sociais elementares que, seja qual for sua
genese, sac marcadas em sua estrutura pelo artificialismo; estamos pensando nessa comunicac;ao afetiva, essencial ao grupa-
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1110social, que se manifesta de maneira bastante imediata nos
I IIII~ de que e seu semelhante que 0 homem explora, de que e
IIIII' quc se reconhece, e de que e a ele que se liga pelo vfnculo
I' (qllko indelevel que perpetua a miseria vital, realmente espeI 1111 II,
de seus primeiros anos de vida.
I\ssas relac;6es podem ser opostas as que constituem, no sentido
I
lillo, 0 conhecimento,
como relaroes de co-naturalidade:
'1"1'1' 'mos evocar com esse termo sua homologia com as formas
1I1,IISimediatas, mais globais e mais adaptadas que caracterizam
I IllS 'U conjunto
as relac;6es psfquicas do animal com seu meio
11111
mal, e pelas quais estas se distinguem das mesmas relac;6es
1111 homem.
Voltaremos a falar do valor desse ensinamento da
1'~It'ologia animal. De qualquer modo, no homem, a ideia de urn
1IIIIndo unido a ele pOl' uma relac;ao harmoniosa deixa adivinhar
1111base no antropomorfismo
do mito da natureza; a medida
'ill' se realiza 0 esforc;o que impulsiona
essa ideia, a realidade
dl'ssa base revela-se na subversao cada vez mais vasta da natureza
II"C c a hominizariio do planeta: a "natureza"
do homem e sua
I"'i1(,:ao com 0 homem.

() objeto da psicologia define-se
('III termos essencialmente
relativistas
E ncssa realidade especffica das relaroes inter-humanas que uma
psicologia po de definir seu objeto proprio e seu metodo de
Invcstigac;ao. Os conceitos que esse objeto e esse metodo implil'lIm nao sac subjetivos,
mas relativistas. Por serem antropomor!'icos em seu fundamento, esses conceitos, se sua extensao a
I'sicologia animal, indicada acima, demonstra-se valida, podem
dcsenvolver-se
em formas generic as da psicologia.
Alias, 0 valor objetivo de uma pesquisa e demonstrado como
a realic;lade do movimento: pela eficacia de seu progresso. 0 que
II1clhor confirma a excelencia da via definida pOl' Freud para a
abordagem do fen6meno, com uma pureza que 0 distingue de
lodos os outros psicologos, e 0 avanc;o prodigioso que 0 co]ocou
nunc "de ponta", em relaC;ao a todos os outros, na realidade
psicol6gica.
Demonstraremos
esse ponto numa segunda parte deste artigo.
Exporemos, ao mesmo tempo, 0 usa genial que ele soube fazer
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da no<;:ao de imagem. Se, sob 0 nome de imago, ele nao a
desvinculou plenamente do estado confuso da intui~ao comum,
foi para usar magistral mente seu alcance concreto, tudo conservando de sua fun<;:ao informativa na intui~ao, na memoria e no
desenvolvimento.
Ele demonstrou essa fun~ao desvendando na experiencia 0
processo da identificariio: bem diferente do da imitariio, que
distingue
sua forma pela aproxima<;:ao parcial e tateante, a
identificariio op6e-se a ela nao somente como a assimila~ao
global de uma estrutura, mas como a assimila<;:ao virtual do
desenvolvimento implicado por essa estrutura em estado ainda
indiferenciado.
Assim, sabe-se que a crian~a percebe certas situa~6es afetivas,
como, por exemplo, a uniao particular de dois individuos num
grupo, com uma perspicacia bem mais imediata que a do adulto;
este, com efeito, malgrado sua maior diferencia~ao psiquica, e
inibido, tanto no conhecimento
humano quanta na condu~ao de
suas rela~6es, pelas categorias convencionais
que os censuram.
Mas a ausencia dessas categorias serve men os a crian<;:a, ao Ihe
permitir perceber melhor os sinais (signos), do que 0 faz a
estrutura primaria de seu psiquismo, que 0 leva a ser prontamente
penetrado pelo sentido essencial da situa~ao. Mas nao esta nisso
toda a sua superioridade:
ele leva ainda a vantagem, com a
impressao significativa, do germe, que desenvolvera em toda a
sua, riqueza, da interariio social que ali se exprime.
E por isso que 0 carater de urn homem pode desenvolver uma
identificariio parental que deixou de se exercer desde a idade
limite de sua lembran<;:a. 0 que se transmite por essa via psiquica
saD os tra~os que, .0 indivfduo, dao a forma particular de suas
rela~6es humanas, ou, dito de outra maneira, sua personalidade.
Mas, 0 que a conduta do homem reflete entao nao saD apenas
esses tra~os, embora eles freqtientemente
estejam entre os mais
ocultos, pOl"em a situa<;:ao efetiva em que se encontrava aquele
dos pais que foi objeto da identifica~ao quando ela se produziu
- uma situa~ao de conflito ou de inferioridade no grupo conjugal, por exemplo.
Resulta desse processo que 0 comportamento
individual do
homem traz a marca de urn certo numero de rela~6es psfquicas
tfpicas, onde se exprime uma certa estrutura social: no minima,
a constelariio que, nessa estrutura, domina mais especialmente
os primeiros anos da infiincia.
'

I

rcla<;:6es psfquicas fundamentais revelaram-se a expe' roram definidas pela doutrina atraves do termo com\/11
d 've-se ver af 0 conceito mais concreto e mais fecundo
llllllllll/.ido no estudo do comportamento
humano, em contraste
till
11 'onceito
de instinto, que ate entao se revelara, nesse
"111111110,
laD inadequado quanto esteril. Se a doutrina efetiva1111 IItl I 'reriu 0 complexo
ao instinto, a teoria parece esclarecer-se
III I
P '10 primeiro do que apoiar-se no segundo.
I' por intermedio do complexo que se instauram no psiquismo
I
IlIlllgens que dao forma as mais vastas unidades do comporI 1I1lt'IIIO: imagens com que 0 sujeito se identifica alternadamente,
II" t l'nccnar, como ator unico, 0 drama de seus contlitos. Essa
, 111111 dia, situada
pelo espfrito da especie sob 0 signa do riso e
111 rrimas, e uma commedia dell'arte, no senti do de que cada
1111"
v(duo a improvisa e a torna mediocre ou sumamente expresI II, con forme seus dons, e claro, mas tambem segundo uma lei
I' " tdoxal que parece mostrar a fecundidade
psiquica de toda
II llricicncia
vital. Commedia dell'arte, alem disso, por se enI I IIltr segundo
urn roteiro tipico e papeis tradicionais. Ali podeIIIPN rcconhecer
os mesmos personagens que tipificaram 0 folt 1111' "
os contos e 0 teatro infantil ou adulto a ogra, 0
Itlcho-papao, 0 avarento, 0 pai nobre -,
que os complexos
I
primem por nomes mais eruditos. Reconheceremos,
numa
1IIIltgem para a qual nos levani a outra vertente deste trabalho,
/I l'igura do arlequim.
IS

II III I'
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efeito, depois de haver valorizado a realiza~ao fenomenoIp)'ica do freudismo, passamos agora a critica de sua metapsiI lliogia.
Ela come<;:a, muito precisamente, na introdu~ao da no~ao
Ill' libido. A psicologia freudiana,
de fato, exacerbando
sua
IlIdu<;:ao com uma audacia proxima da temeridade,
pretende
Il'rnontar da rela<;:ao inter-humana,
tal como ela a isola como
dl"lerminada em nossa cultura, a fun<;:ao biologica que seria seu
substrato: e aponta essa fun~ao no desejo sexual.
Convem distinguir, no entanto, dois usos do conceito de libido,
:di{lS incessantemente
confundidos
na doutrina: como conceito
I'/Iergitico, regendo a equivalencia
dos fenomenos, e como
ltip6tese substancialista, referindo-os a materia.
Designamos a hip6tese de substancialista, e nao materialista,
porque 0 recurso a ideia de materia e apenas uma forma ingenua
( '11m
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e ultrapassada de urn autentico materialismo.
Seja como for, e
no metabolismo da funvao sexual no homem que Freud aponta
a base das "sublimav6es",
infinitamente variadas que seu comportamento manifesta.
Nao discutiremos aqui essa hipotese, porque ela nos parece
extern a ao campo proprio da psicologia. Sublinharemos,
nao
obstante, que ela se fundamenta numa descoberta clfnica de valor
essencial: a de uma correlavao que se manifesta constantemente
entre 0 exercfcio, 0 tipo e as anomalias da funvao sexual e urn
grande numero de formas e de "sintomas"
psfquicos. Acrescente-se a isso que os mecanismos em que se desenvolve a hipotese,
bem diferentes dos do associacionismo,
levam a fatos que se
of ere cern ao controle da observavao.
Se a teoria da libido efetivamente
afirma, pOI' exemplo, que
a sexualidade infantil passa pOI' uma fase de organizavao anal,
e confere urn valor erotica a funvao excretoria e ao objeto
excrementfcio,
esse interesse pode ser observado na crianva no
proprio lugar que nos e apontado para tal.
Como conceito energitico, ao contrario, a libido e apenas a
notavao simbolica da equivalencia
entr~ os dinamismos que as
imagens investem no comportamento.
E a propria condivao da
identificariio simb6lica e a entidade essencial da ordem racional,
sem as quais nenhuma ciencia poderia constituir-se.
Atraves
dessa notavao, a eficiencia das imagens, sem poder ainda ser
relacionada com uma unidade de medida, mas ja provida de urn
sinal positivo ou negativo, pode exprimir-se pelo equilfbrio que
elas produzem entre si e, de certa maneira, pOI' urn metodo de

dupla pesagem.
A novao de libido, nesse emprego, ja nao e metapsicologica:
e 0 instrumento de urn progresso da psicologia em direvao a urn
saber positivo. A combinavao,
pOI' exemplo, dessa novao de
investimento
libidinal com uma estrutura tao concretamente
definida quanto a dosupereu
representa, tanto em relavao a
definivao ideal da consciencia moral quanto a abstravao funcional
das chamadas reav6es de oposiriio ou de imitariio, urn progresso
somente comparavel
ao trazido a ciencia ffsica pelo uso da
relavao peso-volume, quando ela substituiu as categorias quantitativas do pes ado e do leve.
Os elementos de uma determinavao
positiva foram assim
introduzidos
entre as realidades psfquicas que uma definivao

If'{(llivista permitira objetivar. Essa determinavao
It'lativa aos Jatos do desejo.

ou

Foi assim que se po de estabelecer uma escala da constituivao,
homem, dos objetos de seu interesse, e especialmente daqueII-s, de prodigiosa diversidade, que permanecem como urn enigma
qllando a psicologia afirma como princfpio a realidade tal como
l'ollstitufda pelo conhecimento: anomalias da emovao e da pulsao,
tdiossincrasias da atravao e da repulsa, fobias e panicos, nostal~~iase vontades irracionais, curiosidades pessoais, colecionamenlos eletivos, invenv6es do conhecimento ou vocav6es da atividade.
POl' outro lado, definiu-se uma divisao do que podemos chamaI'
de lugares imaginarios que constituem a personalidade, lugares
quc se distribuerfi e nos quais se comp6em, conforme seus tipos,
liS imagens anteriormente
evocadas como formadoras do desenvolvimento: sao eles 0 isso e 0 eu, as instancias arcaica e secunuaria do supereu.
Aqui se colocam duas quest6es: atraves das imagens, objetos
do interesse, como se constitui essa realidade em que se concilia
IIlliversalmente 0 conhecimento do homem? Atraves das identil'icav6es tfpicas do sujeito, como se constitui 0 [eu], onde e que
-Ie se reconhece?
A essas duas quest6es, Freud novamente responde de passa'cm no terreno metapsicologico.
Ele formula urn "principio de
realidade" cuja crftica, em sua doutrina, constitui 0 final de
1l0SS0 trabalho. Mas antes devemos examinar que contribuivao
trazem, no que tange a realidade da imagem e as Jormas do
tonhecimento, as pesquisas que, com a disciplina freudiana,
concorrem para a nova ciencia psicologica. Essas serao as duas
partes de nosso segundo artigo.
110
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e dinamica

o estddio

do espelho
como formador da funfiio do eul
tal como nos e revelada na
experiencia psicanalftica
COMUNICAc;:Ao FEITA AO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PSICANA.L1SE, ZURIQUE, 17 DE JULHO DE 1949

A concep<;ao do estadio do espelho que introduzi em nosso
ultimo congresso, ha treze anos, nao me pareceu indigna, por
ter-se tornado mais ou menos de uso comum no grupo frances,
de ser novamente trazida a aten<;ao de voces: hoje, em especial,
no que tange aos esclarecimentos
que ela fornece sobre a fun<;ao
do [eu] na experiencia que dele nos da a psicanalise. Experiencia
sobre a qual convem dizer que nos op6e a qualquer filosofia
diretamente oriunda do Cogito.
Talvez haja entre voces quem se lembre do aspecto comportamental de que partimos, esclarecido por urn fato da psicologia
comparada: 0 filhote do homem, numa idade em que, por urn
curto espa<;o de tempo, mas ainda assim por algum tempo, e
superado em inteligencia instrumental pelo chimpanze, ja reconhece nao obstante como tal sua imagem no espelho. Reconhecimento que e assinalado pela inspiradora mfmica do Aha-Erlebnis, onde se exprime, para Kohler, a apercep<;ao situacional,
tempo essencial do ato de inteligencia.
Esse ato, com efeito, longe de se esgotar, como no caso do
macaco, no controle - uma vez adquirido - da inanidade da
imagem, logo repercute, na crian<;a, uma serie de gestos em que
ela experimenta ludicamente a rela<;ao dos movimentos assumi-

I, Trata-se aqui, em frances, do Ie (sujeito do inconsciente), que vem grafado
ao longo do texto desta edi~ao como leu]. Para maiores detalhes, consultar a
"Nota 11 edi~ao brasileira" no final deste vo'lume. (N.E.)

tillS pela imagem com seu meio refletido, e desse complexo
virtual com a realidade que ele reduplica, isto e, com seu proprio
I orpo e com as pessoas,
ou seja, os objetos que estejam em suas
Illlcdia<;6es.
Esse acontecimento
pode produzir-se, como sabemos desde
lIaldwin, a partir da idade de seis meses, e sua repeti<;ao muitas
vC/,es deteve nossa medita<;ao ante 0 espetaculo cativante de urn
l1l'hc que, diante do espelho, ainda sem ter 0 controle da marcha
1111 sequer da postura ereta, mas total mente estreitado
por algum
~lIporte humano ou artificial (0 que chamamos, na Fran<;a, urn
Il'Offe-bebe [urn andador]), supera, numa azafama jubilatoria, os
('Illraves desse apoio, para sustentar sua postura numa posi<;ao
llwis ou menos inclinada e resgatar, para fixa-Io, urn aspecto
Illslantaneo da imagem.
Essa atividade conserva"para
nos, ate os dezoito meses de
dade, 0 sentido que Ihe conferimos
- e que e nao menos
Il'velador de urn dinamismo libidinal, ate entao problematico,
que de uma estrutura ontologica do mundo humano que se insere
,'m nossas reflex6es sobre 0 conhecimento paranoico.
Basta compreender 0 estadio do espelho como uma identifiI'(/Clio, no sentido pleno que a analise atribui a esse termo, ou
l'ja, a transforma<;ao produzida no sujeito quando ele assume
lima imagem - cuja predestina<;ao para esse efeito de fase e
uficientemente
indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo
Il/lflgO.

A assun<;ao jubilatoria de sua imagem especular por esse ser
linda mergulhado na impotencia motora e na dependencia da
IIl11amenta<;ao que e 0 filhote do horn em nesse estagio de infans
parecer-nos-a pois manifestar, numa situa<;ao exemplar, a matriz
slmbolica em que 0 [eu] se precipita numa forma primordial,
lilies de se objetivar na dialetica da identifica<;ao com 0 outro
I' anles que a linguagem
Ihe restitua, no universal, sua fun<;ao
tIl' sujeito.
Essa forma, alias, mais deveria ser designada por [eu]-ideal,2
,l' quisessemos
reintroduzi-Ia num registro conhecido, no senti do

,

Dcixamos em sua singularidade a tradu~ao que adotamos neste artigo para
Jch de Freud, sem Ihe dar maiores motivos, acrescentando que nao a
1I11111tivemos
desde entao.
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em que ela sera tambem a origem das identifica~6es secundarias,
cujas fun~6es reconhecemos pela expressao fun~6es de normaliza~ao libidinal. Mas 0 ponto importante e que essa forma situa
a instancia do eu, desde antes de sua determina~ao social, numa
linha de fic~ao, para sempre irredutfvel para 0 indivfduo isolado
- ou melhor, que so se unira assintoticamente
ao devir do
sujeito, qualquer que seja 0 sucesso das sfnteses dialeticas pelas
quais ele tenha que resolver, na condi~ao de [eu], sua discordancia
de sua propria realidade.
Pois a forma total do corpo pela qual 0 sujeito antecipa numa
miragem a matura~ao de sua potencia so Ihe e dada como Gestalt,
isto e, numa exterioridade em que decerto essa forma e mais
constituinte do que constitufda, mas em que, acima de tudo, ela
Ihe aparece num relevo de estatura que a congela e numa simetria
que a inverte, em oposi~ao a turbulencia de movimentos com
que ele experimenta anima-Ia. Assim, essa Gestalt, cuja pregnancia deve ser considerada como ligada a especie, embora seu
estilo motor seja ainda irreconhecfvel,
simboliza, por esses dois
aspectos de seu surgimento, a permanencia mental do [eu], ao
mesmo tempo que prefigura sua destina~ao alienante; e tambem
prenhe das correspondencias
que unem 0 [eu] a estatua em que
o homem se projeta e aos fantasmas que 0 dominam, ao automato,
enfim, no qual tende a se consumar, numa rela~ao ambfgua, 0
mundo de sua fabrica~ao.
Com efeito, para as imagos - cujos rostos velados e nosso
privilegio ver perfilarem-se em nossa experiencia cotidiana e na
penumbra da eficacia simbolica3 -,
a imagem especular parece
ser 0 limiar do mundo visfvel, a nos fiarmos na disposi~ao
especular apresentada na alucina~ao e no sonho pela imago do
corpo proprio, quer se trate de seus tra~os individuais, quer de
suas faltas de firmeza ou suas proje~6es objetais, ou ao observarmos 0 papel do aparelho especular nas apari~6es do duplo
em que se manifestam
realidades
psfquicas de outro modo
heterogeneas.

3. Cf. C. Levi-Strauss,
L'Hficacite symbolique", Revue d' Histoire des Religions, janeiro-mar90 de 1949 [U A eficacia simb6Iica", in C. Levi-Strauss,
Antropologia estrutural, Rio de Janeiro, ;rempo Universitario, 1975, cap.X].
U

Que uma Gestalt seja capaz de efeitos formadores sobre 0
11I1'anismo e atestado por urn experimento biologico, ele proprio
110 alheio a ideia de causalidade
psfquica que nao consegue
Il'solver-se a formula-Ia como tal. Nem por isso ele deixa de
Il'conhecer que a matura~ao da gonada na pomba tern como
I ol1di~ao necessaria a visao de urn congenere, nao importa de
'IIIIII sexo - e uma condi~ao tao suficiente que seu efeito e
oillido pela simples coloca~ao do indivfduo ao alcance do campo
tll' rcflexao de urn espelho. Do mesmo modo, no gafanhoto
IIIi 'ratorio, a transi~ao da forma solitaria para a forma gregaria,
IIl1ma linhagem, e obtida ao se expor 0 indivfduo, numa certa
I'lllra, a a~ao exclusivamente
visual de uma imagem similar,
dl'sde que ela seja animada por movimentos de urn estilo sufiI 1l"l1lemente proximo dos que san proprios a sua especie. Sao
1IIIosque se inscrevem numa ordem de identifica~ao homeomorIICll que seria abarcada pela questao do sentido da beleza como
Immadora e como erogena.
Mas os fatos do mimetismo,
concebidos como sendo de
Idl'l1lifica~ao heteromorfica,
nao nos san de menor interesse, na
III'dida em que levantam 0 problema da significa~ao do espa~o
p Ira a organismo vivo, nao parecendo as conceitos psicologicos
Ilillis improprios para Ihes trazer algum esclarecimento
do que
liS ridfculos
esfor~os empreendidos
com vistas a reduzi-Ios a
pi etcnsa lei suprema da adapta~ao. Basta lembrarmos as lampejos
qlle sobre eles fez luzir a pensamento Uovem, entao, e em recente
1l1l11pimento com 0 exflio sociologico em que fora formado) de
11111
Roger Caillois quando, atraves do termo psicastenia lendaria,
oIlhsumiu 0 mimetismo morfologico a uma obsessao do espa~o
('Ill seu efeito desrealizante.
Nos mesmos mostramos,
na dialetica social que estrutura
( 01110paranoico a conhecimento
humano,4 a razao que a toma
Illais autonomo que a do animal em rela~ao ao campo de for~as
till dcsejo, mas que tambem a determina
no "pouco de realidade"
Iwlc denunciada pela insatisfa~ao surrealista. E essas reflex6es
IIl'ilam-nos a reconhecer, na capta~ao espacial manifestada pelo
".,Irtdio do espelho, 0 efeito, no homem, anterior ate me sma a
I ,',sa dialetica,
de uma insuficiencia
organic a de sua realidade
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natural, se e que havemos de atribuir algum sentido ao termo
natureza.
A fu~c;;ao do estadio do espelho revela-se para nos, por
~onsegumte, como urn caso particular da func;;ao da imago, que
e estabelecer uma relac;;ao do organismo com sua realidade _
ou, como se costuma dizer, do Innenwelt com 0 Umwelt.
Mas essa I:el~c;;a~com a natureza e alterada, no homem, por
u~a, cert~ dels~encla do organismo em seu seio, por uma Discordia pnmordlal que e trafda pelos sinais de mal-estar e falta
de ~oordenac;;ao motora dos meses neonatais. A noc;;ao objetiva
do macabamento anatomico do sistema piramidal, bem como de
certos resfduos humorais do organismo materno, confirma a visao
que formulamos como 0 dado de uma verdadeira prematurafiio
especijica do nascimento no homem.
Observe-se de passagem que esse dado e reconhecido como
tal p~los embriologistas
at raves do termo fetalizafiio, para determm~r a prevalencia dos chamados aparelhos superiores do
ne~ro~I~O ~, em especial, desse cortex que as intervenc;;6es
P~I~oclrurglcas nos levarao a conceber como 0 espelho intra-orgamco.
Esse .desenv~l~imento
e vivido como uma dialetica temporal
que ~r~Jeta decIslvamente
na historia a formac;;ao do indivfduo:
o es~adLO,
d~ esr:elho e urn drama cujo impulso interno precipita-se
da. I,nsuflclencla para a antecipac;;ao - e que fabrica para 0
s~Jelto, apanhado no engodo da identificac;;ao espacial, as fantaSI~S que se sucedem desde uma imagem despedac;;ada do corpo
ate uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopedica
- e para a armadura enfim assumida de uma identidade alienante
que marcani com sua estrutura rfgida todo 0 seu desenvolviment~
mental. Assim, 0 rompimento
do cfrculo do Innenwelt para 0
Umwelt gera a quadratura inesgotavel dos arrolamentos do eu.
Esse corpo despedac;;ado, cujo termo tambem fiz ser aceito
em nosso sistema de referencias teoricas, mostra-se regularmente
nos sonhos, quando 0 movimento da analise toca num certo nfvel
de desintegrac;;ao agressiva do indivfduo. Ele aparece, entao, sob
a forma de membros disjuntos e de orgaos representados
em
~xoscopia, que criam asas e se armam para perseguic;;6es intestl~~S ~o,mo ,as perenemente
fixadas, atraves da pintura, pelo
v~slOnano HIeronymus Bosch, na escalada que elas tiveram, no
seculo XV, para 0 zenite imaginario do homem moderno. Mas

I'Nsa forma revela-se tangfvel no proprio plano organico, nas
Illlhas de fragilizac;;ao que definem a anatomia fantasfstica, malIifcsta nos sintomas de esquize ou de espasmo da histeria.
orrelativamente,
a formac;;ao do [eu] simboliza-se
oniricaIlIt'ntc por urn campo fortificado, ou mesmo urn estadio, que
II1s1ribui da arena interna ate sua muralha, ate seu cinturao de
I sl'ombros
e pantanos, dois campos de luta opostos em que 0
IIjcito se enrosca na busca do altivo e longfnquo castelo interior,
I IIja forma (as vezes justaposta
no mesmo cenario) simboliza 0
/1'.1'0 de maneira
surpreendente.
E, do mesmo modo, desta vez
110 plano mental, vemos realizadas essas estruturas de obra
Inrtificada cuja metafora surge espontaneamente,
como que safda
1I0s proprios sintomas do sujeito, para designar os mecanismos
Ill' inversao, isolamento, redupIicac;;ao, anulac;;ao e deslocamento
till ncurose obsessiva.
Mas, a nos fundamentarmos
apenas nesses dados subjetivos,
I pOl' menos que os emancipassemos
da condic;;ao de experiencia
1111'nos faz deduzi-Ios de uma tecnica de linguagem, nossas
1I'II1ativas teoricas ficariamexpostas
a recriminac;;ao de se proIIIlIl'Cm no impensavel de urn sujeito absoluto: eis por que proI III'1IITIOS,
na hipotese aqui fundamentada num concurso de dados
"hj ,tivos, a grade diretriz de urn metodo de redufiio simb6lica,
Elc instaura nas defesas do eu uma ordem genetica que
I IlITesponde
ao anseio formulado pela srta. Anna Freud na
I'limcira parte de sua grande obra, e situa (contrariando
urn
I'lI'conceito freqtientemente expresso) 0 recalque histerico e seus
II lomos num estadio
mais arcaico do que a inversao obsessiva
I M'US processos
isoladores, e estes, por sua vez, como preceIii lItes a alienac;;ao paranoica, que data da passagem do [eu]
I I' 'cular para 0 [eu] social.
lissc momenta em que se conclui 0 estadio do espelho inau1'111'11,
pela identificac;;ao com a imago do semelhante e pelo drama
till l'iume primordial (tao bem ressaltado pela escola de Charlotte
II thler nos fenomenos de transitivismo infantil), a dialetica que
III',d ' cntao liga 0 [eu] a situac;;6es socialmente elaboradas.
1\ 'sse momento que decisivamente faz to do 0 saber humano
llil'.l ular para
a mediatizac;;ao pelo desejo do outro, constituir
I liS
objctos numa equivalencia
abstrata pela concorrencia de
"11111'111,
c que faz do [eu] esse aparelho para 0 qual qualquer
1IIII'uiso dos instintos sera um perigo, ainda que corresponda a
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um~ ma!uracrao natural - passando desde entao a pr6pria normalJzacrao dessa maturacrao a depender, no homem, de uma
intermediacrao cultural, ta.! como se ve, no que tange ao objeto
sexual, no complexo de Edipo.

. 0 t~rmo narcisismo primario, pelo qual a doutrina designa 0
rnvestlmento
libidinal pr6prio desse momento, revela em seus
inventores, a luz de nossa concepcrao, 0 mais profundo sentimento
das latencias da semantica. Mas a doutrina esclarece tambem a
oposicrao dinamica que eles procuraram definir entre essa libido
e ~ libido sexual, quando invocaram instintos de destruicrao, ou
ate mesmo de morte, para explicar a evidente relacrao da libido
narcfsica com a funcrao alienante do [eu], com a agressividade
qu.e dela se destaca em qualquer relacrao com 0 outro, nem que
seJ~ a da mais samaritana ajuda.
E que eles tocaram nessa negatividade existencial cuja realidade e tao vivamente promovida pela filosofia contemporanea
do ser e do nada.
Mas essa filosofia, infelizmente, s6 a capta dentro dos limites
de uma self-suficiencia da consciencia,
que, por estar inscrita
em suas premissas, encadeia nos desconhecimentos
constitutivos
do eu a ilusao de autonomia em que se fia. Brincadeira espirituosa
que, por se nutrir singularmente
de emprestimos
retirados da
experiencia
analftica, culmina na pretensao de garantir uma
psicanalise existencial.
Ao cabo do projeto hist6rico de uma sociedade de nao mais
rec?n~e~er em, si outra funcrao que nao a utilitaria, e na angustia
do rndlvlduo dlante da forma concentracionista
do vfnculo social
cujo surgimento
parece recompensar
esse esforcro, 0 existencial!s~o julga-se pelas justificativas
que da para os impasses
SUbJ~tlVOSque, a rigor, resultam dele: uma liberdade que nunca
se afIr~a~ta~ autentica.quanto
dentro dos muros de uma prisao,
uma eXlgenCIa de engaJamento em que se exprime a impotencia
da consciencia pura de superar qualquer situacrao, uma idealizacrao voyeurista-sadica
da relacrao sexual, uma personalidade que
s6 .se realiza no suicfdio, e uma consciencia do outro que s6 se
satlsfaz pelo assassinato hegeliano.
A. essas proposicr6es op6e-se toda a n'ossa experiencia,
na
medlda em que ela nos dissuade de conceber 0 eu como centrado
n? ~istema p.erceprii.o-consciencia, como organizado pelo "prinClplO de reahdade" , no qual se formula 0 preconceito cientificista

contrario a dialetica do conhecimento,
e nos indica que
pllnamos da funrii.o de desconhecimento que 0 caracteriza em
lodas as suas estruturas, tao vigorosamente articuladas pela srta.
Ilna Freud; pois, se a Verneinung representa sua forma patente,
lilt 'ntes em sua grande maioria permanecerao
seus efeitos, enqllanto nao forem esclarecidos por alguma luz refletida sobre 0
plano de fatalidade em que se manifesta 0 isso.
Assim se compreende a inercia pr6pria das formacr6es do [eu],
IllIde podemos ver a definicrao mais abrangente da neurose: ver
I OInO a captacrao do sujeito pela situacrao da a f6rmula mais geral
till loucura, tanto da que jaz entre os muros dos hospfcios quanto
tla que ensurdece a terra com seu barulho e seu furor.
Os sofrimentos da neurose e da psicose sao, para n6s, a escola
tills paix6es da alma, assim como 0 fiel da balancra psican~lftica,
qllando calculamos a inclinacrao de sua ameacra el~ c_omunId~d~s
1111 'iras, da-nos 0 (ndice do amortecimento
das palxoes da polJs.
Nesse ponto de juncrao da natureza com a cultura, que a
lilltropologia de nossa epoca perscruta obstinadamente,
apenas
I psicanalise
reconhece esse n6 de servidao imaginaria que 0
IIl10r sempre tern que redesfazer ou deslindar.
Para tal tarefa, nao ha no sentimento altrufsta nenhuma proIm'ssa para n6s, que expomos a luz a agressividade subjacente
IIII(,:aodo filantropo, do idealista, do pedagogo ou do reformador.
No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanalise
pmle acompanhar 0 paciente ate 0 limite extatico ~o "Tu es
Iqo" em que se revela, para ele, a cifra de seu destrno mortal,
IIl1lSnao esta s6 em nosso poder de praticantes leva-Io a esse
lIlomenta em que camecra a verdadeira viagem.
IIIHis
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colegas teoricos, nao sem contradi~ao e, freqiientemente,
Pllvcm dizer, com certo formalismo.
Quero apenas propor-Ihes algumas observa~6es ou teses que
IIH' foram inspiradas
por minhas reflex6es de longa data em
1111110 dessa verdadeira
aporia da doutrina, e tambem pelo senI III'nto que tenho, a partir da leitura de numerosos trabalhos,
III' nossa responsabilidade
na atual evolu~ao da psicologia de
I dHlratorio e de tratamento. Penso, por urn lado, nas chamadas
Ill'squisas behavioristas, que me parecem dever 0 melhor de seus
lI'sllitados (que as vezes se nos afiguram urn tanto escassos para
II aparato de que se cercam)
ao uso, amiude implfcito, que fazem
II IS categorias que a analise trouxe para a psicologia;
por outro,
III'SSC genero de tratamento
- quer se dirija aos adultos ou as
I I illn~as que se pode agrupar sob a denomina~ao de tratamento
/"ojl'Odramtitico, que busca sua eficacia na ab-rea~ao que ele
1"lIla esgotar no plano da dramatiza~ao, e onde, mais uma vez,
II llnalise c1assica fornece
as no~6es eficazmente diretivas.
IH)SSOS

I
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relatorio precedente apresentou-Ihes
0 emprego que fazemos
da no~ao de agressividadeJ
na clfnica e na terapeutica. Resta-me
a tare fa de provar perante os senhores se e possfvel formar dela
urn conceito tal que ela possa aspirar a urn uso cientffico isto
e, apropriado a objetivar fatos de uma ordem companiv~1 na
reahdade, ou, mais categoricamente,
a estabelecer uma dimensao
da experiencia cujos fatos objetivados possam ser considerados
como variaveis.
Todos temos em comum, nesta assembleia, uma experiencia
fundam~~~ada numa tecnica, num sistema de conceitos ao qual
somos flels, tanto por ele ter sido elaborado por aquele mesmo
que nos abriu todos os caminhos dessa experiencia, quanto por
trazer, ~ marca viva das etapas des sa elabora~ao. Ou seja, ao
c?ntrano do dogmatismo que nos imputam, sabemos que esse
sIstema permanece aberto, nao apenas em seu acabamento
mas
em varios de seus pontos de articula~ao.
'
Esses hiatos parecem conjugar-se na significa~ao enigmcitica
que Freud promoveu como instinto de morte: testemunho
semelhante a Figura da Esfinge, da aporia contra a qual se ch~cou
esse grande pensamento, na mais profunda tentativa ja surgida
de formular uma experiencia do homem no registro da biologia.
Essa aporia esta no cerne da no~ao de agressividade,
sobre a
qual avaliamos melhor a cada dia 0 papel que convem atribuir-lhe
na economia psfquica.
Eis por que a questao da natureza metapsicologica
das tendencias mortfferas e incessantemente
recolocada em pauta por
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se manifesta numa experiencia que
(. subjetiva por sua propria constituiriio

Nail c inutil, com efeito, vol tar ao fen6meno da experiencia
I'",j ~analftica. Por visar dados primarios, essa reflexao e freqiienII III 'nte omitida.
I'odemos dizer que a a~ao psicanalftica se desenvolve na e
111'111 comunica~ao
verbal, isto e, numa apreensao dialetica do
I'lilido. Ela sup6e, pOItanto, urn sujeito que se manifeste como
1111 para urn outro.
Essa subjetividade nao nos po de ser objetada como devendo
1'1 obsoleta,
con forme 0 ideal a que satisfaz a ffsica, que a
I 1IIIIina atraves
do aparelho registrador, sem no entanto poder
I vilar a suspeita
do erro pessoal na leitura do resultado.
Somente urn sujeito pode compreender urn sentido; inversa- ""wille, todo fen6meno de sentido implica urn sujeito. Na analise,
11111
sujeito se da como podendo ser compreendido,
e de fato 0
I
II introspec~ao
e a intui~ao pretensamente projetiva nao cons111111'111, aqui, os vfcios de princfpio que uma psicologia,
em seus
1111111
-iros passos no caminho da ciencia, considerou irredutfveis.
I 'IP equivaleria a transformar em impasse momentos abstrata-
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mente isolados do dialogo, quando e preciso fiar-se em seu
movimento: foi merito de Freud tel' assumido os riscos deles,
antes de domina-Ios atraves de uma tecnica rigorosa.
Podem seus resultados fundal' uma ciencia positiva? Sim, se
a experiencia
for controlavel pOl' todos. Ora, constitufda entre
dois sujeitos, dos quais um desempenha no dialogo um papel de
impessoalidade
ideal (ponto que requerera mais adiante nossa
aten<;:ao), a experiencia, uma vez consumada, e unicamente sob
as condi<;:oes de capacidade exigfveis para qualquer investiga<;:ao
especial, pode ser retomada pelo outro sujeito com urn terceiro.
Essa via aparentemente
iniciatica e apenas uma transmissao pOl'
recorrencia, com a qual nao ha pOl' que nos surpreendermos,
ja
que ela se prende a propria estrutura, bipolar, de toda subjetividade. Somente a velocidade de difusao da experiencia e afetada
pOl' ela, e, se sua restri<;:ao a area de uma cultura e discutfvel,
nao so nenhuma antropologia
sadia pode extrair disso uma
obje<;:ao, como tudo indica que seus resultados
possam ser
suficientemente
relativizados para uma generaliza<;:ao que satisfa<;:aao postulado humanitario, inseparavel do espfrito da ciencia.

A agressividade, na expenencia, nos e dada como
inten~iio de agressiio e como imagem de desmembramento
corporal, e e nessas modalidades que se demonstra eficiente

TESE II:

A experiencia analftica permite-nos experimental' a pressao intencional. Nos a lemos no sentido simbolico dos sintomas, a
partir do momenta em que 0 sujeito renuncia as defesas pelas
quais os desvincula das rela<;:oes que eles mantem com sua vida
cotidiana e com sua historia - na finalidade implfcita de suas
condutas e suas recusas, nos fracassos de sua a<;:ao,na confissao
de suas fantasias privilegiadas, nos rebus da vida onfrica.
Quase podemos medi-la na modula<;:ao reivindicatoria
que as
vezes sustenta todo 0 discurso, em suas suspensoes, suas hesita<;:oes, suas inflexoes e seus lapsos, nas inexatidoes do relato,
nas irregularidades
da aplica<;:ao da regra, nos atrasos para as
sessoes, nas ausencias premeditadas,
muitas vezes nas recrimina<;:oes, nas censuras, nos medos fantasfsticos, nas rea<;:oes emocionais de colera e nas demonstnl<;:oes para fins intimidatorios,

tao raras as violencias propriamente ditas quanto 0 impliI IIIII a conjuntura de apelo que levou ao medico 0 doente e a
1lllnsforma<;:ao dela, aceita pOl' este ultimo, numa conven<;:ao de
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I\. eficacia propria dessa inten<;:ao agressiva e manifesta: nos a
IOllstaramos freqiientemente na a<;:aoformadora de urn indivfduo
llhrc as pessoas de sua dependencia: a agressividade intencional
,l)I'r6i, mina, desagrega; ela castra; ela conduz a morte: "E eu
'ill' acreditava que voce era impotente!",
gemia num uivo ~e
IIp,rcsa uma mae a seu filho, que acabara de the confessar, nao
.I'm dificuldade, suas tendencias homossexuais. E pudemos vel'
'ill' sua permanente agressividade
de mulher viril nao deixara
ill' surtir efeitos; sempre nos foi impossfvel, em casos semeIlIlIntes, desviar seus ataques da propria empreitada analftica.
Essa agressividade
se exerce, e claro, em meio a restri<;:oes
1I'lIis. Mas sabemos pOl' experiencia que ela e nao menos eficaz
pl'la via da expressividade:
urn genitor severo intimida ~ela
i1l1ples presen<;:a, e basta que seja brandida a imagem do PUl1ldor
pllra que a crian<;:a a forme. Ela tern repercussoes mais amplas
do que qualquer sevfcia.
Esses fenomenos mentais a que chamamos imagens, termo
I Iljo valor expressivo e confirmado POl'.todas as acep~oes s~11lrtllticas, apos os perpetuos fracassos reglstrados pela pSlcologla
ill' tradi<;:ao classica na tarefa de dar conta deles, a psicanalise
Itli a primeira a se revelar a altura da realidade conCl"eta que
I b representam.
E que ela partiu' da fun<;:ao for~adora d~s
IllIagcns no sujeito e revelou que, se as imagens atualS determlllillll tais ou quais inflexoes individuais das tendencias, e na
'llndi<;ao de varia<;:oes das matrizes que constituem, para os
ploprios "instintos" , esses outros especfficos que fazemos corlI'sponder a antiga denomina<;:ao de imago.
.
I~ntre estes ultimos, ha os que representam os vetores eletlvos
i1IISinten<;:6es agressivas, que elas dotam de uma eficacia que
podcmos chamar de magica. Sao as imagens de castra<;:ao,
I Illascula<;:ao, mutila<;:ao, desmembramento,
desagrega<;:ao, evenIllIl;iio, devora<;:ao, explosao do corpo, em suma, as imagos que
'lgl'llpci pessoalmente sob a rubrica, que de fato parece estrutural,
ill' illwgos do corpo despedarado.
Iia af uma rela<;:ao especffica
do homem com seu proprio
I IIIpo, que se manifesta igualmente na generalidade de uma serie

de pniticas sociais - des de os ritos da tatuagem, da incisao e
da circuncisao, nas sociedades primitivas, ate aquilo que podeIlamos chamar de arbitrariedade procustiana da moda, na medida
~m que ela d~smente, nas sociedades avan~adas, 0 respeito as
form as naturalS do corpo humann, cuja ideia e tardia na cultura.
. Basta escutar a fabula~ao e as brincadeiras
das crian~as,
Isoladas ou entre si, entre os dois e os cinco anos, para saber
que arrancar a cabe~a e furar a barriga san temas espontaneos
de sua imagina~ao, que a experiencia da boneca desmantelada
so faz satisfazer.
Ha que folhear urn album que reproduza 0 conjunto e os
detalhes da obra de Hieronymus
Bosch, para ali reconhecer 0
atlas de todas as imagens agressivas que atormentam os homens.
A prevalencia dentre elas, descoberta pela analise, das imagens
de uma autoscopia primitiva dos orgaos orais e derivados da
cloaca gerou, ali, form as de demonios. Nao faltam nem mesmo
a ogiva ~a~ ~ngustiae do nascimento, que encontramos na porta
dos preclplclOS para onde eles empurram os condenados, nem a
estrutura narcfsica, que podemos evocar nas esferas de vidro em
que se acham aprisionados os parceiros exaustos do jardim das
delfcias.
Reencontramos
incessantemente
essas fantasmagorias
nos sonhos,. particularmente
no momenta em que a analise parece vir
refletlr-se no fundo das fixa~6es mais arcaicas. E evocarei 0
sonh.o de urn de meus pacientes, em quem as fantasias agressivas
mamfestavam-se
pOl' fantasias obsedantes; no sonho, ele se via,
estando num carro com a mulher de seus amores diffceis
pe~seguido pOl' urn peixe voador, cujo corpo de bexiga de a;
delxava. tr_anspaI:ecer urn nfvel de Ifquido horizontal, imagem de
persegUl~ao vesIcal de grande c1areza anatomica.
Todos esses san dados primordiais de uma Gestalt propria da
agressao no homem e ligada ao carateI' simbolico, nao menos
do que ao cruel refinamento
das arm as que ele fabrica,' pelo
m,e~os no estagio ~rtesanal de sua industria. Essa fun~ao imaginana se esclarecera em nossas coloca~6es.
Notamos aqui que, ao se ten tar uma redu~ao behaviorista do
processo analftico - coisa a que uma preocupa~ao com 0 rigor,
a meu ver injustificada, impeliria alguns de nos -, ele e mutilado
de seus dados subjetivos mais importantes, dos quais as fantasias
pr.i~ilegiadas san as ~estemunhas n,a consciencia e que nos permltlram conceber a lmago, formadora da identifica~ao.
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impulsos de agressividade decidem sobre as razoes que motivam a tecnica da analise
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() dialogo em si parece constituir uma renuncia a agressividade;
II filosofia, desde Socrates,
sempre depositou nele a esperan~a
d· fazer triunfar a via racionaI. E, no entanto, desde 0 momento
('m que Trasfmaco fez sua retirada demente no come~o do grande
dialogo da Republica, 0 fracasso da dialetica verbal so tern feito
demonstrar-se com imensa freqiiencia.
Sublinhei que 0 analista curava pelo dialogo, e curava loucuras
Il'1Iaimente grandes; que virtude, portanto,
acrescentou-Ihe
"reud?
A regra proposta ao paciente na analise deixa-o avan~ar pOl'
uma intencionalidade
cega para qualquer outro fim que nao sua
IilJerta~ao de urn sofrimento ou de uma ignorancia dos quais ele
II 'm sequel' conhece os limites.
Sua voz e a unica a se fazer ouvir, por urn tempo cuja dura~ao
Ilea a criterio do analista. Particularmente,
logo Ihe fica patente,
" alias confirmada, a absten~ao do analista em Ihe responder em
qllalquer plano de conselho ou projeto. Ha nisso urn limite que
pllrece ir ao encontro do fim desejado e que deve justificar-se
POl' algum motivo profundo.
Que preocupa~ao condiciona, portanto, diante dele a atitude
do analista? A de oferecer ao dialogo urn personagem
tao
d'sprovido
quanto possfvel de caracterfsticas
individuais; nos
liDS apagamos, safmos do campo em que possam ser percebidos
1I interesse,
a simpatia e a rea~ao buscados pOl' aquele que fala
110 rosto do interlocutor;
evitamos qualquer manifesta~ao
de
IIl1SS0Sgostos pessoais, escondemos
0 que pode traf-Ios, nos
d 'spersonalizamos
e tendemos, para esse fim, a representar para
1I outro urn ideai de impassibilidade.
Nisso, nao exprimimos apenas a apatia que tivemos de realizar
"Ill nos mesmos para estar em condi~6es
de compreender nosso
',lIjeito, nem tampouco preparamos
0 realce de oraculo
que,
I ol1tra esse
fundo de inercia, deve assumir nossa interven~ao
IIIterpretati v a.
QlIeremos evitar uma cilada, que esse apelo ja encerra, mar, lido pelo eterno patetico da fe, que 0 doente nos dirige. Ele
l'lHnporta urn segredo: "Toma para ti", dizem-nos, "essa dor
Cluepesa sabre meus ombros; mas, satisfeito, sereno e confortavel
( limo te vejo, nao podes ser digno de porta-Ia."
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o que aqui aparece como orgulhosa reivindicar,:ao do sofrimento mostrani sua face - e, as vezes, num momenta tao
decisivo que entra na "rear,:ao terapeutica negativa" que reteve
a atenr,:ao de Freud - sob a forma da resistencia do amor-proprio,
para tomarmos esse termo em toda a profundidade
que Ihe deu
La .Roche.fo~cauld, e q.ue amiude se declara assim: "Nao posso
aceltar a Idela de ser IIbertado pOl' outro que nao eu mesmo."
.. Claro, numa exigencia mais insondavel do corar,:ao, e a partlclpac;ao em seu sofrimento que 0 doente espera de nos. Mas e
a reac;ao hostil que guia nossa prudencia, e que ja inspirara a
Freud sua cautela contra qualquer tentac;ao de bancar 0 profeta.
Somente os santos sao suficientemente
desprendidos
da mais
p.rofunda da~ paixoes comuns para evitar os contragolpes agresSIVOSda candade.

Itl 'ntificado
com a constelar,:ao dos mais desagradaveis
trar,:os
qllc para ela era concretizada pelo objeto de uma paixao, alias
hilslante marcada pOl' urn toque delirante. A imago subjacente
l'ra a de seu pai, de quem bastou que eu a fizesse observar que
Illc faltara 0 apoio (carencia que eu sabia haver efetivamente
dominado sua biografia, e num estilo muito romanesco) para
qllc ela se descobrisse curada de seu sintoma, sem que, podedamos dizer, nada entendesse do que havia acontecido, e sem
qllc a paixao morbida, alias, fosse afetada pOl' isso.
Esses nos san mais diffceis de desatar, como se sabe, na
IIcurose obsessiva, justamente pelo fato, muito conhecido pOl'
I1(\S, de sua estrutura
ser particularmente
destinada a camuflar,
dcslocar, negar, dividir e atenuar a intenr,:ao agressiva, e isso
s 'gundo uma decomposic;ao defensiva tao comparavel, em seus
princfpios, a ilustrada pela trincheira e pela chicana, que ouvimos
viirios de nossos pacientes servirem-se, a respeito deles mesmos,
d' uma referencia metaf6rica a "fortificac;oes ao estilo de Vauhan" .2

Quanto a citar 0 exemplo de nossas virtudes e nossos meritos
nunca vi l:ecorrer a isso senao urn certo grande padroeiro:
total mente Imbufdo de uma ideia tao austera quanta inocente de
seu valor apostolico; e penso ainda no furor que ele desencadeou.
Alia~, como n?s surpreendermos
com essas rear,:oes, nos que
denunclamos
os ImpuIsos agressivos ocultos sob todas as chamadas atividades filantropicas?
Devemos, no entanto, par em jogo a agressividade do sujeito
a nosso re:pe.ito, ja q~e essas intenc;oes, como sabemos, compoem
a transferenCla negatlva que e 0 no inaugural do drama analftico.
Esse fenomeno representa, no paciente, a transferencia
imaginaria, para nos sa pessoa, de uma das imagos mais ou menos
arcai.cas qu.e,. pOl' urn efeito de sUbduc;ao simbolica, degrada,
de.svla ou lnIbe 0 cicio de uma dada conduta, que, pOl' urn
aCldente de recalque, excluiu do controle do eu uma dada func;ao
e urn dado segmento corporal, que, pOl' uma aC;aode identificac;ao,
deu sua forma a tal instancia da personalidade.
.Podemos vel' que basta 0 pretexto mais fortuito para provocar
a mtenc;ao agressiva que reatualiza a imago, instalada perm anentemente
no plano de sobredeterminac;ao
simbolica a que
chamamos 0 inconsciente do sujeito, com sua correlac;ao intenciona!.
T~I m~canismo revela-se, muitas vezes, extremamente simples
n~ hlstena: no caso de uma moc;a afetada pOl' astasia-abasia, que
ymha ~a ~eses resis.tindo as tentativas de sugestao terapeutica
dos mals dlversos estIlos, meu per.sonagem viu-se imediatamente
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Quanto ao papel da intenc;ao agressiva na fobia, ele e, pOl'
IIssim dizer, manifesto.
Portanto, nao e que seja desfavonivel reativar tal intenc;ao na
psicanalise,
o que procuramos evitar, atraves de nossa tecnica, e que a
inlcnc;ao agressiva no paciente encontre 0 apoio de uma ideia
nlual de nossa pessoa, suficientemente
elaborada para que possa
organizar-se nas reac;oes de oposic;ao, denegac;ao, ostentac;ao e
Il1cntira que nossa experiencia nos demonstra serem os modos
e:lracterfsticos da instancia do eu no dialogo.
Caracterizo essa instancia, aqui, nao pela construc;ao teorica
qllc dela fornece Freud em sua metapsicologia,
como sistema
I'l'rcepr;ao-consciencia, mas pela essencia fenomenol6gica que
de reconheceu como sendo a sua essencia mais constante na
experiencia, sob 0 aspecto da Verneinung, e cujos dados ele nos
r 'comenda apreciar no fndice mais geral de uma inversao pren:dente ao jufzo.
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Em suma, designamos no eu 0 nucleo dado a consciencia, mas
opaco a reflexao, marcado por todas as ambigi.iidades que, da
complacencia a ma-fe, estruturam no sujeito humano a vivencia
passional; esse [eu] que, por confessar seu artificialismo a critica
existenciaI, opoe sua irredutivel inercia de pretensoes e desconhecimento a problematica concreta da realizac;ao do sujeito.
Longe de ataca-lo de frente, a maieutica analftica adota urn
rodeio que equivale, em suma, a induzir no sujeito uma paranoia
dirigida. Com efeito, urn dos aspectos da ac;ao analftica e efetuar
~ projec;ao do que Melanie Klein denomina de maus objetos
mternos, mecanismo paranoico, por certo, mas aqui bem sistema~izado, filtrado de alguma forma e estancado sob medida.
E esse 0 aspecto de nossa praxis que corresponde a categoria
do espac;o, contanto que ai se compreenda este espac;o imaginario
onde se desenvolve a dimensao dos sintomas que os estrutura
como ilhotas excluidas, escotomas inertes ou autonomismos
par~sitarios nas func;oes da pessoa.
A outra dimensao, temporal, correspondem a angustia e sua
in~idencia, seja ela patente, no fenomeno da fuga ou da inibic;ao,
seJa latente, quando so aparece com a imago motivadora.
Mais. uma vez, repetimos, essa imago so se revela desde que
nossa atltude oferec;a ao sujeito 0 espelho puro de uma superffcie
sem acidentes.
Mas, que se imagine, para nos compreender, 0 que aconteceria
com urn paciente que visse em seu analista uma replica exata
dele mesmo. Qualquer urn sente que 0 excesso de tensao agressiva
criaria tamanho obstaculo a manifestac;ao da transferencia, que
seu efeito util so poderia produzir-se com extrema lentidao e e
isso que acontece em certas analises para fins didaticos. Se a
imaginarmos, em ultima instiincia, vivenciada a maneira da
estranheza propria das apreensoes do duplo, essa situac;ao desencadearia uma angustia incontrolaveI.

e a tendenCia

A agressividade
de. identificariio a que
mm.a a estrutura formal
entldades caracteristico

TESE IV:

correlativa a um modo
chamamos nardsico, e que deterdo eu do homem e do registro de
de seu mundo

A experiencia subjetiva da analise inscreve prontamente seus
resultados na psicologia concret-a. Indiquemos apenas 0 que ela

I raz
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para a psicologia das emoc;oes, mostrando a significac;ao
\'omum de estados tao diversos quanto 0 medo fantasistico, a
eMera, a tristeza ativa ou a fadiga psicastenica.
Passar agora da subjetividade da intenc;ao para a noc;ao de
IlIlla tendencia a agressao e dar 0 saIto da fenomenologia de
Ilossa experiencia para a metapsicologia.
Mas, esse saito nao manifesta outra coisa senao uma exigencia
do pensamento que, para objetivar agora 0 registro das reac;oes
11!'ressivas,e na impossibilidade de seria-lo numa variac;ao quan:
titativa, tern que integra-lo numa formula de equivalencia. E
lIssim que nos servimos dele com a noc;ao de libido.
A tendencia agressiva se revel a fundamental numa certa serie
d' estados significativos da personalidade, que sao as psicoses
paranoides e paran6icas.
Sublinhei em meus trabalhos que seria possivel coordenar,
por sua seriac;ao estritamente paralela, a qualidade da reac;ao
II .ressiva que se pode esperar de tal forma de paran6ia com a
(·tapa da genese mental representada pelo delfrio sintomatico
dcssa mesma forma. Relac;ao que se afigura ainda mais profunda
quando - mostrei isso a respeito de uma forma curavel, a
paran6ia de autopunic;ao - 0 ato agressivo desfaz a construc;ao
dclirante.
Assim se coloca em serie, de maneira continua, a reac;ao
Ilgressiva, desde a explosao tao brutal quanto imotivada do ato,
passando por toda a gama das formas de beligeriincia, ate a
l'uerra fria das demonstrac;oes interpretativas, paralelamente as
imputac;oes de nocividade que, sem falar do kakon obscuro a
que 0 paran6ide refere sua discordiincia de qualquer contato
vital, vao-se escalonando, desde a motivac;ao do veneno, retirada
do registro de urn organicismo muito primitivo, ate a motivac;ao
ll1agica do malefIcio, telepatica, da influencia, lesiva, da intrusao
('[sica, abusiva, do desvio da intenc;ao, espoliadora, do roubo do
s 'gredo, profanatoria, da violac;ao da intimidade, juridica, do
prcconceito, persecutoria, da espionagem e da intitnidac;ao, prest igiosa, da difamac;ao e do ataque ahoma, reivindicat6ria, do
prejuizo e da explorac;ao.
Essa serie, onde encontramos todos os involucros sucessivos
do status biol6gico e social da pessoa, mostrei que e1ase prendia,
('Ill cada caso, a uma organizac;ao original das formas do eu e
do objeto, que sao igua1mente afetados pol' ela em sua estrutura,
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inclusive nas categorias espacial e temporal em que eles se
constituem, vividos como eventos numa perspectiva de miragens,
como afecc;oes com urn toque de estereotipia que suspende sua
diah~tica.
Janel, que mostrou Uio admiravelmente
a significac;ao dos
sentimentos de perseguic;ao como momentos fenomenol6gicos
das condutas sociais, nao Ihes aprofundou 0 caniter comum, que
e precisamente que eles se constituem por uma estagnac;ao de
urn desses momentos, semelhante, em estranheza, it aparencia
dos atores quando 0 filme para de rodar.
Ora, essa estagnac;ao formal e parenta da estrutura mais geral
do conhecimento humano: aquela que constitui 0 eu e os objetos
mediante atributos de permanencia, identidade e substancialidade, em suma, sob a forma de entidades ou "coisas"
muito
diferentes das Gestalten que a experiencia nos permite isolar no
domfnio do campo disposto segundo as linhas do desejo animal.
Efetivamente,
essa fixac;ao formal que introduz uma certa
ruptura de plano, uma certa discordancia entre 0 organismo do
homem e seu Umwelt, e a pr6pria condic;ao que amplia indefinidamente seu mundo e sua potencia, dando a seus objetos sua
polivalencia instrumental e sua polifonia simb6lica, bem como
seu potencial de armamento.
que chamei de conhecimento
paran6ico demonstra pois
cOlTesponder, em suas formas mais ou menos arcaicas, a certos
momentos crfticos que escandem a hist6ria da genese mental do
homem e que representam, cada urn, uma etapa da identificac;ao
objetivante.
Podemos entrever, pela simples observac;ao, suas etapas na
crianc;a, onde uma Charlotte BUhler, uma Elsa Kohler e, depois
delas, a escola de Chicago mostram-nos varios pIanos de manifestac;oes significativas,
mas as quais somente a experiencia
analftica po de dar seu valor exato, permitindo reintegrar nelas
a relac;ao subjeti va.
primeiro plano mostra-nos que a experiencia de si pr6prio
na crianc;a de tema idade, na medida em que ela se refere a seu
semelhante, desenvolve-se
a partir de uma situac;ao vivida como
indiferenciada.
Assim, por volta dos oito meses de idade, nos
confrontos entre crianc;as que, convem no tar, para serem
fecundos, quase que s6 permitem dois meses e meio de distancia
etaria -, vemos os gestos de ac;oes fictfcias com que urn sujeito
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:t 'ompanha 0 esforc;o imperfeito do gesto do outro, confundin~o
sua aplicac;ao distinta: as sincronias da captac;ao especular, mals
I\olaveis ainda por se anteciparem it completa coordenac;ao dos
aparelhos motores que elas empregam.
Assim, a agressividade
que se manifesta nas retaliac;oes de
l:tpas e socos nao pode ser apenas tomada por uma manifestac;ao
Ilidica de exercfcio das forc;as e de seu emprego para 0 referenciamento do corpo. Ela deve ser compreendida
numa ordem de
coordenac;ao mais ampla: a que subordinani as func;oes de posluras tonicas e de tensao vegetativa a uma relatividade social
l'uja prevalencia Wall on sublinhou consideravelmente
na constiluic;ao expressiva das emoc;oes humanas.
Mais ainda, eu mesmo creio ter conseguido destacar que a
'rianc;a, nessas ocasioes, antecipa no plano mental a conquista
da unidade funcional de seu pr6prio corpo, ainda inacabado,
Il'sse momento, no plano da motricidade voluntaria.
Ha af uma primeira captac;ao pela imagem, onde se esboc;a 0
primeiro momento da dialetica das identifi~ac;oes. Ele esta l,igado
I urn fenomeno de Gestalt, a percepc;ao mlllto precoce, na cnanc;a,
da forma humana, forma esta que, como sabemos, fixa seu
inleresse desde os primeiros meses e mesmo, no que tange ao
I'OslOhumano, desde 0 decimo dia de vida. Mas 0 que demonstra
D fenomeno
de reconhecimento
que implica a subjetividade san
\IS sinais de jubilac;ao triunfante
e 0 ludismo de discernimento
que caracterizam, desde 0 sexto mes, 0 encontro com sua imagem
liD espelho pela crianc;a. Essa conduta contrasta
vivamente com
I indiferenc;a manifestada
pelos animais que percebem essa
Ill1agem, como 0 chimpanze, por exemplo, quando eles tern a
l'xperiencia de sua inutilidade objetal, e ganha ainda mais desIill/lle por se produzir numa idade em que a crianc;a ainda
'1I1resenta, quanto ao nfvel de sua inteligencia instrumental, urn
IItraso em relac;ao ao chimpanze, com quem s6 se iguala aos
11Ilzemeses.
o que chamei de esttidio do espelho tern 0 interesse de
III:tnifestar 0 dinamismo afetivo pelo qual 0 sujeito se identifica
primordialmente
com a Gestalt visual de seu pr6prio corpo: ela
I', em relac;ao
it descoordenac;ao ainda muito profunda de sua
11I(lpria motricidade,
uma unidade ideal, uma imago salutar; ,e
Villorizada por todo 0 desamparo original, ligado it discordancla
IIllra-organica e relacional do filhote do homem durante os

primeiros
seis meses de vida, nos quais ele traz os sinais,
neurologicos e humorais, de uma prematura~iio natal fisiologica.
E essa capta~iio pela imago da forma humana, mais do que
uma Einfiihlung cuja ausencia tudo vem demonstrar na primeira
infancia, que domina, entre os seis meses e os dois anos e meio,
toda a dialetica do comportamento
da crian~a na presen~a de
seu semelhante.
Durante to do esse perfodo, registram-se
as
rea~6es emocionais e os testemunhos articulados de urn transitivismo normal. A crian~a que bate diz que bateram nela, a que
ve cair, chora. Do mesmo modo, e numa identifica~iio com 0
outro que ela vive toda a gama das rea~6es de imponencia e
ostenta~ao, cuja ambivalencia estrutural suas condutas revelam
com evidencia, escravo identificado com 0 despota, ator com 0
espectador, seduzido com 0 sedutor.
Ha nisso uma especie de encruzilhada estrutural onde devemos
acomodar nosso pensamento, para compreender
a natureza da
agressividade no homem e sua rela~iio com 0 formalismo de seu
eu e de seus objetos. Essa rela~ao erotica, em que 0 indivfduo
humane se fixa numa imagem que 0 aliena em si mesmo, eis af
a energia e a forma donde se origina a organiza~iio passional
que ele ira chamar de seu eu.
Essa forma se cristalizara, com efeito, na tensiio conflitiva
interna ao sujeito, que determina 0 despertar de seu desejo pelo
objeto do desejo do outro: aqui, 0 concurso primordial se precipita
numa concorrencia
agressiva, e e dela que nasce a trfade do
outro, do eu e do objeto, que, fendendo 0 espa~o da comunhiio
especular, inscreve-se nela segundo urn formalismo que Ihe e
proprio, e que domina a tal ponto a Einfiihlung afetiva que a
crian~a nessa idade pode desconhecer a identidade das pessoas
que Ihe siio mais familiares, caso elas Ihe apare~am num meio
inteiramente modificado.
Mas, se ja desde a origem 0 eu se afigura marcado por essa
relatividade agressiva, on de os espfritos carentes de objetividade
poderao reconhecer as ere~6es emocionais provocadas no animal
a quem urn desejo vem solicitar lateral mente, no exercfcio de
seu condicionamento
experimental, como niio conceber que cada
grande metamorfose
instintiva a escandir a vida do indivfduo
ira novamente questionar sua delimita~ao, feita da conjun~iio da
historia do sujeito com 0 impensavel inatismo de seu desejo?
Eis por que nunca, a niio ser num limite do qual os maiores
genios jamais puderam aproximar~se, 0 eu do homem e redutfvel

sua identidade vivida; e, nas disrup~6es depressivas dos revezes
vi venciados da inferioridade, ele gera essencialmente as nega~6es
Illortais que 0 fixam em seu formalismo. "Niio sou nada do que
me acontece. Niio es nada que tenha valor."
Do mesmo modo, confundem-se
os dois momentos em que
Il sujeito nega a si mesmo e acusa 0 outro, e neles descobrimos
I estrutura
paranoica do eu que encontra sua analogi a nas
II 'ga~6es
fundamentais valorizadas por Freud nos tres delfrios,
Il do ciume,
0 da erotomania
e 0 de interpreta~iio. Trata-se,
jllslamente, do delfrio da bela alma misantropica,
que recha~a
pllra 0 mundo a desordem que comp6e seu ser.
A experiencia subjetiva deve ser habilitada de pleno direito
II reconhecer
0 no central da agressividade
ambivalente que nosso
lIlomento cultural nos da sob a forma dominante do ressenti/IIento, inclusive
em seus aspectos mais arcaicos na crian~a.
Assim, por ter vivido num momento semelhante e por niio ter
lido que sofrer com a resistencia behaviorista, no senti do que
1I0SC proprio, santo Agostinho antecipou-se a psicanalise, dando-nos uma imagem exemplar de tal comportamento
nestes
Inmos: "Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum: nondum
I

!lIquebatur et intuebatur pallidus amaro aspectu conlactaneum
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1"/111/1."
"Vi com meus olhos e conheci bem uma criancinha
IOll1ada pelo ciume: ainda niio falava e ja contemplava, palida
(' 'om uma expressiio amarga, seu irmiio de leite." Assim liga
"I, imperecivelmente,
a etapa infans (anterior a fala) da primeira
Illfuncia, a situa~iio da absor~iio especular: a crian~a contemplava,
lI'nc;ao emocional; inteiramente palida, reativa~iio das imagens
d I frustra~iio primordial; e com uma expressiio amarga, que siio
,~ coordenadas psfquicas e somaticas da agressividade original.
Foi somente a sra. Melanie Klein que, trabalhando com a
I I illn~a
bem no limite do surgimento
da linguagem, ousou
plojclar a experiencia subjetiva nesse perfodo anterior, onde, no
\'lIlanlo, a observa~iio nos permite afirmar sua dimensiio, no
1I11ples fato, por exemplo, de que uma crian~a que niio fala
1I'Ilge diferentemente
a urn castigo e a uma brutalidade.
I\lraves dela, ficamos sabendo da fun~ao do recinto imaginario
III illlOrdial formado
pela imago do corpo materna; atraves del a
1"IIlOS a cartografia, desenhada pela miio das proprias crian~as,
dl' seu imperio interior, e 0 atlas historico
das divis6es intestinas
I III que as imagos do pai e dos irmiios reais ou virtuais, em que
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a agressiio voraz do proprio sUJelto, negociam sua domina~ao
deleteria sobre suas regi6es sagradas. Sabemos tambem da persistencia, no sujeito, da sombra dos maus objetos internos, ligados
a alguma associariio acidental (para usaI' urn termo do qual seria
born valorizarmos 0 sentido organico que nossa experiencia Ihe
confere, em oposi~ao ao sentido abstrato que ele preserva da
ideologia humeana). Atraves disso, podemos compreender
pOl'
quais impulsos estruturais
a reevoca~ao de certas personae
imaginarias e a reprodu~a1 de certas inferioridades
situacionais
podem desnortear, da m1neira mais rigorosamente
previsfvel,
as fun~6es voluntarias no adulto, ou seja, qual e sua incidencia
despeda~adora
na imago da identifica~ao original.
Ao nos mostrar a primordialidade
da "posi~ao depressiva",
o extrema arcafsmo da subjetiva~ao de urn kakon, Melanie Klein
alarga os limites em que podemos vel' em a~ao a fun~ao subjetiva
da identifica~ao
e, particularmente,
permite-nos
situar como
total mente original a forma~ao primaria do supereu.
Mas, precisamente, ha urn interesse em delimitar a orbita em
que se ordenam, para nossa reflexao teorica, as rela~6es, que se
acham longe de estar todas elucidadas, da tensao de culpa, da
nocividade oral, da fixa~ao hipocondrfaca
e ate mesmo desse
masoquismo primordial que exclufmos de nossos propositos para
disso tudo isolar a no~ao de uma agressividade ligada a rela~ao
narcfsica e as estruturas de desconhecimento
e objetiva~ao sistematicos que caracterizam a forma~ao do eu.
A Urbild dessa forma~ao, embora alienante pOl' sua fun~ao
externalizadora,
cOiTesponde uma satisfa~ao propria, que se
prende a integra~ao de uma desordem organica original, satisfa~ao esta que convem conceber na dimensao de uma deiscencia
vital constitutiva do homem, e que torna impensavel a ideia de
urn meio que Ihe seja previamente
formado, libido" negativa"
que faz resplandecer novamente a ideia heraclitiana da Discordia,
sustentada pelo efesio como anterior a harmonia.
Nenhuma necessidade, portanto, de ir buscar mais longe a
fonte dessa energia sobre a qual Freud, a respeito do problema
da repressao, se pergunta de on de 0 eu a retira, para coloca-Ia
a servi~o do "princfpio de realidade".
Nenhuma duvida de que ela provem da "paixao narcfsica",
desde que se conceba 0 eu segundo a no~ao subjetiva que aqui
promovemos pOl' ser con forme ao registro de nossa experiencia;
as dificuldades
teoricas encontnldas
par Freud parecem-nos

prender-se, com efeito, a esta miragem de objetiva~ao, herdada
dll psicologia classica, que se constitui pela ideia do silstema
/1I'rcepriio-consciencia,
e onde de repente parece ignorada a
Il'alidade de tudo 0 que 0 eu negligencia, escotomiza e descoIIhece nas sensa~6es que 0 fazem reagir a realidade, bem como
d' ludo 0 que ele ignora, silencia e ata nas significa~6es que
Il'eebe da linguagem: desconhecimento
bastante surpreendente
il desencaminhar
0 proprio homem que soubera for~ar os limites
do inconsciente pelo poder de sua dialetica.
Assim como a opressao insensata do supereu esta na raiz dos
Illlperativos motivados da consciencia moral, a paixao desvairada,
que especifica 0 homem, pOl' imprimir na realidade sua imagem,
I' () fundamento
obscuro das media~6es racionais da vontade.
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f\ no~ao de uma agressividade como tensao con'elata a estrutura
Iwrcfsica no devil' do sujeito permite compreender, numa fun~ao
lormulada com muita simplicidade,
toda sorte de acidentes e
ltipias desse de-,rir.
lndicaremos aqui como concebemos sua liga~ao dialetica com
1\ flln~ao do complexo
de Edipo. Esta, em sua normalidade, e
de sublima~ao, que designa muito exatamente uma reformula~ao
III 'nlificatoria
do sujeito, e, como escreveu Freud tao logo sentiu
II necessidade
de uma coordena~ao
"topica"
dos dinamismos
psfqllicos, uma identificariio secundaria, pOl' introje~ao da imago
do genitor do mesmo sexo.
A energia dessa identifica~ao e dada pelo primeiro surgimento
Illol6gico da libido genital. Mas e claro que 0 efeito estrutural
d(' idcntifica~ao com 0 rival nao e evidente, a nao ser no plano
dll fabula, e so e concebfvel se tiver sido preparado pOl' uma
Illenlifica~ao primaria que estrutura 0 sujeito como rival de si
III\'smo. De fato, 0 toque de impotencia biol6gica encontra-se
Ilqui, assim como 0 efeito de antecipa~ao caracterfstico da genese
do psiquismo humano, na fixa~ao de urn "ideal" imaginario,
Iltll' a analise mostrou decidir sobre a conforma~ao do "instinto"
III! sexo fisiologico
do indivfduo. Ponto, diga-se de passagem,
, tIja importancia
antropologica
seria impossfvel sublinharmos
"Ill demasia.
Mas, 0 que nos interessa aqui e a fun~ao, que
I h:t1naremos apaziguadora,
do ideal do eu, a conexao de sua
IIll1'lIlalividade libidinal com uma normatividade cultural, ligada
d"sdc 0 alvorecer da historia a imago do pai. Nisso jaz, eviden1I'Ill'nle, a importancia preservada pOl' uma obra de Freud, Totem

e tabu, malgrado 0 cfrculo mitico que a Vlcla, na medida em
que ela faz derivar do evento mitologico, isto e, do assassinato
do pai, a dimensao subjetiva que Ihe da sentido, a culpa.
Freud, com efeito, mostra-nos que a necessidade de uma
participa~ao que neutralize 0 conflito, inscrito, apos 0 assassinato,
na situa~ao de rivalidade entre os irmaos, e 0 fundamento da
identifica~ao com 0 Totem paterno. Assim, a identifica~ao edipiana e aquela atraves da qual 0 sujeito transcende a agressividade
constitutiva da primeira individua~ao subjetiva. Insistimos em
outra ocasiao no passo que ela constitui na instaura~ao dessa
distancia pela qual, com sentimentos da ordem do respeito,
realiza-se toda uma assun~ao afetiva do proximo.
Somente a mentalidade antidialetica de uma cultura que, por
ser dominada por fins objetivantes, tende a reduzir ao ser do eu
toda a atividade subjetiva, pode justificar 0 assombro produzido
num van den Steinen pelo bororo que profere: "Eu sou uma
arara." E todos os sociologos da "mentalidade primitiva" esfalfam-se em tomo dessa profissao de identidade, a qual, no en tanto,
nada tern de mais surpreendente para a reflexao senao afirmar
"Eu sou medico", ou "Sou cidadao da republica francesa", e
com certeza apresenta menos dificuldades logicas do que promulgar "Eu sou urn homem", 0 que, em seu pleno valor, so
pode querer dizer isto: "Sou semelhante aquele em quem, ao
reconhece-lo como homem, baseio-me para me reconhecer como
tal." Essas diversas formulas so saD compreensiveis, no final
das Contas, em referencia a verdade do "Eu e urn outro" , men os
fulgurante na intui~ao do poeta do que evidente aos olhos do
psicanalista.
Quem, senao nos, M de questionar 0 status objetivo desse
[eu] que uma evolu~ao historica propria de nossa cultura tende
a confundir com 0 sujeito? Essa anomalia mereceria ser manifestada em suas incidencias particulares em todos os pIanos da
linguagem, e, para come~ar, no sujeito gramatical da primeira
pessoa em nossas Ifnguas, nesse "eu amo" que hipostasia a
tendencia num sujeito que a nega. Miragem impossivel, em
form as lingiiisticas entre as quais se alinham as mais antigas, e
onde 0 sujeito aparece fundamentalmente na posi~ao de determinativo ou de instrumento da a~ao.
Deixemos por aqui a critica de todos os abusos do cogito
ergo sum, para lembrar que 0 eu, em nOSsaexperiencia, representa
o centro de todas as resistencias ao tratamento dos sintomas.
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llllplicando a rea so.r~
I efusao do sujeito para urn
wa<,:aonum be~ umversal, quer pe a
llhjeto sem altendade.
, .
do indivfduo, em todos os graus
E em todas as fases genetIcas
que encontramos esse
- h
na em sua pessoa,
.
dl' realiza~ao ' .uma sUJelto
..
t
em
que ele deve assumlr
num an es
Illomento narcIslco no
, d
. m que ele transcende a
IIll1afrustra~ao libidinal e_num eP?ls e
I mesmo numa Sublimarao normatIva.
y

Essa concepc;ao faz-nos compreender
a agressividade implicada nos efeitos' de todas as regress6es, de todos os abortamentos,
de todas as recusas do desenvolvimento
tfpico do sujeito, e
especialmente no plano da realizac;ao sexual, ou, mais exatamente, no interior de cada uma das grandes fases determinadas na
vida humana pelas metamorfoses libidinais cuja grande func;ao
a analise demonstrou: desmame, Edipo, puberdade, maturidade,
ou maternidade, ou mesmo clfmax involutivo. E dissemos, muitas
vezes, que a enfase inicialmente depositada pela doutrina nas
represalias agressivas do conflito edipiano no sujeito correspondeu ao fato de que os efeitos do complexo foram inicialmente
percebidos nos fracassos de sua sOluc;ao.
Nao e preciso salientar que uma teoria coerente da fase
narcfsica esclarece
a realidade da ambivaIencia
propria das
"puls6es parciais"
da escopofilia,
do sadomasoquismo
e da
homossexualidade,
assim como 0 formalismo estereotipado
e
cerimonial da agressividade que neles se manifesta: visamos aqui
o aspecto, freqUentemente
muito pouco "reconhecido",
da
apreensao do outro no exercfcio de algumas dessas pervers6es,
a seu valor subjetivo, a rigor bem diferente das reconstruc;6es
existenciais,
alias muito cativantes, que urn Jean-Paul Sartre
soube fornecer dela.
Quero ainda indicar de passagem que a func;ao decisiva que
conferimos a imago do corpo proprio, na determinac;ao da fase
narcfsica, permite compreender a relac;ao clfnica entre as anomalias congenitas da Iateralizac;ao funcional (sinistrismo) e todas
as formas de inversao da normalizac;ao sexual e cultural. Isso
nos lembra 0 papel atribufdo a ginastica no ideal do "belo e
born" da educac;ao antiga, e nos leva a tese social com que
conclufmos.

Tal nOf;iio da agressividade, como uma das coordenadas intencionais do eu humano, e especialmente relativa
a categoria do espaf;o, faz conceber seu papel na neurose
moderna e no mal-estar da civilizariio

TESE V:

Queremos aqui apenas descortinar
uma perspectiva sobre os
vereditos que nos permite nossa experiencia
na ordem social
atual. A preeminencia
da agressividade, em nossa civilizac;ao ja
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estaria suficientemente
demonstrada
pelo fato de ela ser habitualmente confundida, na moral mediana, com a virtude da forc;a.
Compreendida,
mui justificadamente,
como significativa de urn
desenvolvimento
do eu, ela e tida como sendo de urn uso social
indispensavel,
e tao comumente aceita nos costumes que, para
aquilatar sua particularidade
cultural, e preciso nos imbuirmos
do sentido e das virtudes eficazes de uma pratica como a do
jang na moral publica e privada dos chineses.
Ainda que isso fosse supertluo, 0 prestfgio da ideia da luta
pela vida seria suficientemente
atestado pelo sucesso de uma
teoria que conseguiu tornar aceitavel a nosso pensamento, como
explicac;ao valida dos desenvolvimentos
da vida, uma selec;ao
baseada na simples conquista do espac;o pelo animal. Do mesmo
modo, 0 sucesso de Darwin parece dever-se a ele haver projetado
as predac;6es da sociedade vitoriana e a euforia economica que
sancionou a devastac;ao social que ela inaugurou em escala
planetaria, e a have-I as justificado pela imagem de urn laissezfaire dos devoradores mais fortes em sua competic;ao pOl' sua
presa natural.
Antes dele, no entanto, Hegel havia fornecido a teoria perene
da func;ao propria da agressividade
na ontologia humana, parecendo profetizar a lei ferrea de nossa epoca. Foi do conflito entre
o Senhor eo Escravo que ele deduziu todo 0 progresso subjetivo
e objetivo de nossa historia, fazendo surgir dessas crises as
sfnteses que representam as formas mais elevadas do status da
pessoa no Ocidente, do est6ico ao cristao, e ate ao futuro cidadao
do Estado Universal.
Aqui, 0 indivfduo natural e tido pOl' nada, ja que 0 sujeito
humano efetivamente 0 e diante do Senhor absoluto que Ihe e
dado na morte. A satisfa'rao do desejo humano s6 e possfvel se
mediatizada pelo desejo e pelo trabalho do outro. Se, no conflito
entre 0 Senhor e 0 Escravo, e 0 reconhecimento
do homem pelo
homem que esta em jogo, e tambem numa negac;ao radical, dos
valores naturais que ele e promovido, ou seja, que se exprime
na tirania esteril do senhor ou na tirania fecunda do trabalho.
Sabemos da armadura conferida pOl' essa doutrina profunda
ao espartaquismo
construtivo do escravo, recriado pela barbarie
do seculo darwiniano.
A relativizac;ao de nossa sociologia, pela compilac;ao cientffica
das formas culturais que destrufmos no mundo, e igualmente as
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analises, marcadas por tra~os verdadeiramente psicanalfticos, em
que a sabedoria de urn Platao nos mostra a dialetica comum as
paix6es da alma e da polis, podem esclarecer-nos sobre a razao
dessa barbarie. Trata-se, para dize-Io no jargao que corresponde
a nossas abordagens das necessidades subjetivas do homem da
ausencia crescente de todas as satura~6es do supereu e do ideal
do ~u que sao realizadas em todo tipo de formas organicas das
socledades tradicionais, formas estas que vao dos ritos da intimidade cotidiana as festas periodicas em que se manifesta a
c?~unidade. Ja nao as conhecemos senao sob os aspectos mais
mtldamente degradados. Mais ainda, por abolir a polaridade
cosmica dos princfpios masculino e feminino, nossa sociedade
conhece todas as incidencias psicologicas proprias do chamado
fenomeno moderno da luta entre os sexos. Comunidade imensa
n? limite entre a anarquia "democratica" das paix6es e se~
mvelamento desesperado pelo "grande zangao alado" da tirania
narcfsica, esta claro que a promo~ao do eu em nossa existencia
leva, ~onforme a concep~ao utilitarista do homem que a secunda,
~ reahzar cada vez mais 0 hornem como indivfduo, isto e, num
lsolamento anfmico sempre mais aparentado com sua derreli~ao
original.
C~rr:lat!va~e~t~, ao que parece, ou seja, por raz6es cuja
contmgencla hlstonca repousa numa necessidade que algumas
de nossas considera~6es permitem discernir, estamos engajados
num projeto tecnico em escala da especie: 0 problema e saber
se 0 co~f1ito entre 0 Senhor e 0 Escravo encontrara sua solu~ao
no servl~O do automato, se uma psicotecnica que ja se revela
prenhe de aplica~6es cada vez mais precisas se empenhara em
fornecer condutores de bolidos e supervisores de centrais reguladoras.
A no~ao do papel da simetria espacial na estrutura narcfsica
do homem e essencial para lan~ar as bases de uma analise
p~icologica do espa~o, da qual so podemos aqui indicar 0 lugar.
~l~a';l0s que a psicologia animal revelou-nos que a rela~ao do
md~vlduo com urn certo campo espacial e, em algumas especies,
soclalmente demarcada, de uma maneira que a eleva a categoria
do pertencimento subjetivo. Diremos que e a possibilidade subjetiva da proje~ao especular de tal campo no campo do outro
que confere ao espa~o humano sua estrutura originalmente "geometrica" , estrutura que preferirfamos chamar de caleidosc6pica.
,

(I
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Assim e, pelo menos, 0 espa~o on de se desenvolve 0 conjunto
de imagens do eu, e que vem juntar-se ao espa~o objetivo da
realidade. Mas porventura ele nos oferece uma base garantida?
No proprio "espa~o vital" onde se desenvolve a competi~ao
humana sempre mais acirrada, urn observador estelar de nossa
especie concluiria por necessidades de evasao de efeitos singulares. Mas, acaso a extensao conceitual a que acreditamos ter
conseguido reduzir 0 real nao parece recusar ainda mais seu
apoio ao pensamento fisicalista? Assim, por ter levado nosso
domfnio aos confins da materia, nao ira esse espa~o "realizado" ,
que nos faz parecerem ilusorios os grandes espa~os imaginarios
onde se movimentavam as livres fantasias dos antigos sabios,
por sua vez, desvanecer-se num bramido do fundo universal?
Sabemos, de qualquer modo, por onde procede nossa adapta~ao a essas exigencias, e que a guerra revela-se cada vez mais
a parteira obrigatoria e necessaria de todos os progressos de
nossa organiza~ao. Seguramente, a adapta~ao dos adversarios
em sua oposi~ao social parece progredir para urn concurso de
formas, porem podemos indagar-nos se este e motivado por uma
alian~a na necessidade ou pela identifica~ao cuja imagem Dante
nos mostra, em seu Inferno, num beijo mortal.
Alem do mais, nao parece que 0 indivfduo humano, como
material de tal luta, seja absolutamente infalfvel. E a detec~ao
dos "maus objetos internos", responsaveis pelas rea~6es (que
podem ser muito caras em equipamentos) de inibi~ao e escalada
dos acontecimentos, detec~ao a qual recentemente aprendemos
a proceder mediante os elementos das tropas de choque, da
avia~ao de ca~a, do para-quedas e dos grupos de assalto, prova
que a guerra, depois de muito nos haver ensinado sobre a genese
das neuroses, mostra-se talvez exigente demais em materia de
sujeitos cada vez mais neutros numa agressividade cujo patetico
e indesejavel.
Nao obstante, tambem quanto a isso temos algumas verdades
psicologicas a introduzir, quais sejam, 0 quanto 0 pretenso
"instinto de conserva~ao" do eu tende a enfraquecer na vertigem
da domina~ao do espa~o e, sobretudo, 0 quanto 0 medo da morte,
do "Senhor absoluto", suposto na consciencia por toda uma
tradi~ao filosOfica desde Hegel, esta psicologicamente subordinado ao medo narcfsico da lesao do corpo proprio.
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. Nao _nos parece vao ter sublinhado a relacrao mantida com a
dlm~n~~o do espacro por uma tensao subjetiva, que, no mal-estar
da Clvl!Jzacrao, vem corroborar a da angustia, tao humanamente
abord~da por Freud, e que se desenvolve na dimensao temporal.
Tambem a esta esclarecerfamos
facilmente por significacroes
contemporaneas
de duas filosofias que corresponderiam
as que
acabamos de evocar: a de Bergson, por sua insuficiencia naturalista, e a de Kierkegaard, por sua significacrao dialetica.
Somente no cruzamento dessas duas tensoes dever-se-ia contemplar a. assuncrao, pelo homem, de seu despedacramento original, medIante 0 que podemos dizer que a cada instante ele
co.nstit,ui. seu mundo atraves de seu suicfdio, e cuja experiencia
pSlcolo~lca Freud teve a audacia de formular, por mais paradoxal
~~e ~eJa sua expressao em termos biologicos,
isto e, como
mstmto de morte".
No homem "Iiberado"
da sociedade moderna, eis que esse
~espedacramento revela, ate 0 fundo do ser, sua pavorosa fissura.
E ~ neurose de ~u.t~punicrao, com os sintomas histerico-hipocondnacos de suas mlblcroes funcionais, com as form as psicastenicas
de ~u~s des.realizacroes do outro ~ do mundo, com suas seqiiencias
SOCialSde fTacasso e de crime. E essa vftima comovente, evadida
de alhures, inocente, que rompe com 0 exflio que condena 0
homem moderno a mais assustadora gale social, que acolhemos
qu~n?o ela ve~ a nos; e para esse ser de nada que nossa tarefa
cotldlana conslste em reabrir 0 caminho de seu senti do numa
frat~rni~ade discreta em relacrao a qual sempre somos por demais
deslguals.

Introdur;;iio teorica as funr;;oes
da psicandlise em criminologia
COMUNICA<;:Ao
PARA A XIII CONFERENCIA
DOS
PSICANALISTAS
DE LiNGUA FRANCES A (29 DE MAIO DE 1950),
. EM COLABORA<;:Ao
COM MICHEL CENAC

II

Sc a teoria nas ciencias ffsicas nunca escapou realmente a
l'xigencia de coerencia interna que constitui 0 proprio movimento
do conhecimento, as ciencias do homem, por se encarnarem em
l'omportamentos
na propria realidade de seu objeto, nao podem
l'ludir a questao de seu sentido, nem fazer com que a resposta
'l' imponha
em termos de verdade.
Que a realidade do homem implique esse processo de reve1,,'ao, eis af urn fato que fundamenta para alguns pensar a historia
I OInO uma dialetica
inscrita na materia; e inclusive uma verdade
qne nenhum ritual de protecrao "behaviorista"
do sujeito frente
I seu objeto ha de castrar
com sua agudeza criadora e mortal,
I' que faz do proprio
estudioso, devoto do "puro" conhecimento,
11111 responsavel
em primeiro grau.
Ninguem sabe disso melhor que 0 psicanalista, que, no enlI'ndimento do que Ihe confia seu sujeito assim como no manejo
tillS comportamentos
condicionados
pela tecnica, age por uma
ll'vclacrao cuja verdade condiciona a eficacia.
I'or outro lado, nao seria a busca da verdade 0 que constitui
II ohjeto
da criminologia
na ordem das coisas judiciarias,
e
I Illlhcm 0 que unifica suas duas faces: a verdade do crime em
1111 race policial,
a verdade do criminoso em sua face antropohll'i 'a?
I~m que contribuem para essa busca a tecnica que norteia
1I11SS0 dialogo com 0 sujeito e as nocr6es que nossa experiencia
Ih" iniu em psicologia,
eis 0 problema que constituira hoje nosso
pi oposito: menos para falar de nossa contribuicrao ao estudo da

delinqii<~ncia - exposta nos outros relatorios - do qu
estabelecer seus limites legftimos, e pOl' certo nao para pr~p~;:;
a letra de nossa doutrina sem uma preocupac;;ao de metodo
para rep:nsa-Ia, como nos e recomendado fazer incessante~e~t~S
em func;;ao de urn novo objeto.
'

II. Dc:. realidade sociol6gica do crime e da lei e da
rela~ao da psicandlise com seu fundamento dialhico
Nem 0 crime nem 0 criminoso sao objetos
conceber fora de sua referencia sociologica.

que se possam

. .A maxima" e ~ lei que faz 0 pecado" continua a ser verdadeira
fOia da perspectlva escatologica da Grac;;a em que sao Paulo
formulou.
a
, Ela ~ cientificamente
confirmada pela constatac;;ao de que nao
ha ~o.cledade que nao comporte uma lei positiva, seja esta
tradIClOnal ou escrita, de costume ou de direito. Tampouco existe
aquela. e~ que nao. aparec;;am no grupo todos os graus de
transglessao que defmem 0 crime.

A pretensa obediencia "inconsciente"
"forrada"
0 ". t .
tiva" d
....
,
'
y
u m UI'"
0 pllm.JtI~O ~ re.gr~ do grupo e uma concepc;;ao etnologica,
fl u~o de uma mSlstencJa Imaginaria que lanc;;ou seu retlexo sobre
mUitas outras concepc;;6es das "origens"
porem t'f
elas.
'
ao ml Ica quanto
~oda s~ciedade, pOI' fim, manifesta a relac;;ao do crime com
a leI a~raves de ~astigos cuja realizac;;ao, sejam quais forem suas
modahd~des, eXlge urn assentimento subjetivo. Quer 0 criminoso
co~ e~elt~, se constitua ele mesmo no executor da puniC;;ao qu~
a lei ~Ispoe c?mo preC;;odo crime - como no caso do incesto
cometldo nas Jihas Trobriand entre primos matrilineares
e cujo
desf~~ho Malinows~i
nos relata em seu livro, capitai nessa
mat:II~, sobre 0 cnm~ e 0 costume nas sociedades selvagens
(e .na~ Importam as motIvaC;;6es psicologicas em que se decomp6e
a IaZ~O_do ato, nem tampouco as oscilac;;6es de vendeta que as
mal~lc;;oes do suicida podem gerar no grupo) quer a sa prey st
'd'
,nc;;ao
.I a pOI' ~~ co I.go penal comporte
urn processo que exija
~pate,lhos SOC,I~ISmUlto diferenciados,
esse assentimento subjetlVO e necessano a propria significac;;ao da punic;;ao.

As crenc;;as mediante as quais essa puniC;;ao se motiva no
IlIdivfduo, assim como as instituic;;6es pelas quais ela passa ao
110 no grupo, permitem-nos
definir numa dada sociedade aquilo
q\le designamos,
na nossa, pelo termo responsabilidade.
Mas, e preciso que a entidade responsavel seja sempre equiv 1I1:nte. Digamos que se, primitivamente,
e a sociedade em seu
I olljunto
(sempre fechado, em princfpio, como realc;;aram os
"ln610gos) que e considerada afetada, pelo fato de que urn de
l'US membros deva ser restabelecido de urn desequilfbrio, esse
III'mbro
tao pouco responsavel como indivfduo que, muitas
v ·zcs, a lei exige satisfac;;6es a custa ou bem de urn dos defensores
Oil bem da coletividade
de urn "in-group"
que 0 encobre.
Ocon'e ate que a sociedade se considere tao alterada em sua
l'strutura que recorre a processos de exclusao do mal sob a forma
dl' urn bode expiat6rio, ou entao de regeneraC;;ao atraves de urn
I!'curso externo. Responsabilidade
coletiva ou mfstica da qual
1l0SS0S costumes trazem os vestfgios, quando nao tenta vir
lIovamente a luz por meios invertidos.
Mas, tambem nos casos em que a punic;;ao limita-se a atingir
\I indivfduo
fautor do crime, nao e na mesma func;;ao nem, se
quisermos, na mesma imagem dele mesmo que ele e tido como
Il'sponsavel, 0 que fica evidente ao refletirmos sobre a diferenc;;a
da pessoa que tern que responder por seus atos con forme seu
I\liz represente 0 Santo Offcio ou presida 0 Tribunal do Povo.
E af que a psicanalise, pelas instancias que distingue no
IIHlivfduo moderno, pode esclarecer as vacilac;;6es da noC;;ao de
I' 'sponsabilidade
em nos sa epoca e 0 advento correlato de uma
llhjetivac;;ao do crime para a qual ela pode colaborar.
Pois, com efeito, se em razao de Iimitar ao indivfduo a
l'xperiencia que ela constitui, ela nao pode ter a pretensao de
apreender a totalidade de qualquer objeto sociol6gico,
nem
tampouco 0 conjunto das motivac;;6es atualmente em ac;;ao em
lIossa sociedade, persiste 0 fato de que ela descobriu tens6es
I''Iacionais que parecem desempenhar
em todas as sociedades
Illna func;;ao basal, como se 0 mal-estar da civilizac;;ao desnudasse
:1 pr6pria articu!ac;;ao da cultura com a natureza. Podemos estender
silas equac;;6es, com a ressalva de efetuar sua transformac;;ao
rorreta, as ciencias do homem que podem utiliza-Ias e, especialIllente, como veremos, a criminologia.

e

Acresce que, se 0 recurso a confissao do sujeito, que e uma
das chaves da verdade criminologica,
e a reintegra~ao na comunidade social, que e uma das finalidades
de sua aplica~ao,
parecem encontrar uma forma privilegiada no dialogo analftico,
isso se da, antes de mais nada, porque, podendo ser levado as
significa~oes mais radicais, esse dialogo aproxima-se do universal que esta inclufdo na linguagem e que, longe de podermos
elimina-Io da antropologia, constitui seu fundamento e seu fim,
pois a psicanalise e apenas uma extensao tecnica que explora
no indivfduo 0 alcance da dialetica que escande as produ~oes
de nossa sociedade e onde a maxima pauliniana recupera sua
verdade absoluta.
A quem nos perguntar aonde nos leva tal coloca~ao, responderemos, com 0 risco gratamente assumido de descartar a jactancia clfnica e 0 farisafsmo preventivo, remetendo-o a urn dos
dialogos que nos relatam os atos do heroi da dialetica e, em
especial, ao G6rgias, cujo subtftulo, invocando a retorica e bem
feito para distrair a incultura contemporanea,
contem urn verdadeiro tratado do movimento do Justo e do Injusto.
Ali, Socrates refuta a enfatua~ao do Mestre/Senhor, encarnado
num homem livre dessa polis antiga cujo limite e dado pel a
realidade do Escravo. Forma que abre caminho para 0 horn em
livre da Sabedoria, ao reconhecer 0 absoluto da Justi~a nela
estabelecido em virtude da simples linguagem, sob a maieutica
do Interlocutor. Assim, Socrates, nao sem faze-Io aperceber-se
da dialetica, tao sem fundo quanto 0 tonel das Danaides, das
paixoes do poder, nem poupa-Io de reconhecer a lei de seu
proprio ser polftico na injusti~a da polis, acaba pOI' inclina-Io
ante os mitos eternos em que se exprime 0 sentido do castigo,
da emenda para 0 indivfduo e do exemplo para 0 grupo, muito
embora ele proprio, em nome do mesmo universal, aceite 0
destino que Ihe cabe e;;e submeta de antemao ao veredito
insensate da polis que 0 fez homem.
Nada ha de inutil, com efeito, em lembrar 0 momento historico
em que nasceu uma tradi~ao que condicionou 0 aparecimento
de todas as nossas ciencias e na qual se afirmou 0 pensamento
do iniciador da psicanalise, quando ele proferiu com uma confian~a patetica: "A voz do intelecto e baixa, mas nao para
enquanto nao se faz ouvida" - onde cremos ouvir, num eco
abafado, a propria voz de Socrates dirigindo-se a Calicles: "A
filosofia diz sempre a mesma ·coisa."

II

III. Do crime que exprime 0 simbolismo do supereu
I'Omo instfmcia psicopatot6gica: se a psicanalise irrealiza
II crime, eta niio desumaniza
0 criminoso
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s~ nem

sequel' podemos captar a realidade concreta do crime
s'm referi-Io a urn simbolismo cujas formas positivas coordelIam-se na sociedade, mas que se inscreve nas estruturas radicais
que a linguagem transmite inconscientemente,
esse simbolismo
loi tambem 0 primeiro sobre 0 qual a experiencia psicanalftica
dcmonstrou, atraves de efeitos patogenicos, a que Iimites ate
('Illao desconhecidos
ele repercute no indivfduo, tanto em sua
fisiologia quanto em sua conduta.
Assim, foi partindo de uma das significa~oes de rela~ao que
II psicologia
das "sfnteses mentais" recalcava ao maximo em
sua reconstru~ao das fun~oes individuais que Freud inaugurou
II psicologia que se reconheceu bizarramente como sendo a das
profundezas, sem duvidaem
razao do alcance total mente superficial daquilo cujo lugar ela tomou.
Esses efeitos, dos quais ela descobriu 0 senti do, ela os designou
lIudaciosamente pelo senti men to que Ihes e correspondente
na
vivencia: a culpa.
Nada poderia manifestar melhor a importancia da revolu~ao
I'reudiana do que 0 uso tecnico ou vulgar, implfcito ou rigoroso,
'onfesso ou sub-reptfcio, que e feito em psicologia dessa verdadeira categoria onipresente desde entao, de tao desconhecida
que era - nada, a nao ser os estranhos esfor~os de alguns para
rcduzi-Ia a formas "geneticas"
ou "objetivas",
trazendo a garanlia de urn experimentalismo
"behaviorista"
que ha muito se
haveria calado, caso se abstivesse de IeI' nos fatos humanos as
significa~oes que os especificam como tais.
E mais, a primeira situar;iio, cuja no~ao ainda somos devedores
: iniciativa freudiana pOl' te-Ia introduzido em psicologia para
que ela ali obtivesse, no correr do tempo, 0 mais prodigioso
sucesso primeira situa~ao, dizemos, nao como confronto
ahstrato esbo~ando uma rela~ao, mas como crise dramatica que
sc resolve como estrutura -, e justamente a do crime em suas
duas formas mais abominadas,
0 Incesto e 0 Parricfdio,
cuja
sombra engendra toda a patogenese do Edipo.
E concebfvel que, havendo recebido na psicologia tamanha
t.:Ontribui~ao do social, 0 medico Freud tenha ficado tentado a
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Ihe fazer algumas retribui<;6es e que, com Totem e tabu, em
1912, tenha querido demonstrar no crime primordial a origem
da Lei universal. Nao importa a que crftica de metoda esteja
sujeito esse trabalho, 0 importante foi que ele reconheceu que
com a Lei e 0 Crime come<;ava 0 homem, depois de 0 clfnico
haver mostrado que suas significa<;6es sustentavam
inclusive a
forma do indivfduo, nao apenas em seu valor para 0 outro, mas
tambem em sua ere<;ao para si mesmo.
Assim veio it luz a concep<;ao do supereu, inicialmente fundamentada em efeitos de censura inconsciente que explicavam
estruturas psicopatologicas
ja identificadas, logo depois esclarecendo as anomalias da vida cotidiana e, pOI' ultimo, correlata it
descoberta de uma morbidez imensa, ao mesmo tempo que de
seus moveis psicogeneticos:
a neurose de cararer, os mecanismos
do fracasso, as impotencias sexuais, "del' gehemmte Mensch" .
Revelou-se assim uma imagem modern a do homem que contrastava estranhamente
com as profecias dos pensadores do fim
do seculo, imagem tao derrisoria para as ilus6es alimentadas
pelos libertarios quanta para as inquieta<;6es inspiradas nos
moralistas pela emancipa<;ao das cren<;as religiosas e pelo enfraquecimento
dos la<;os tradicionais.
A concupiscencia que
reluzia nos olhos do velho Karamazov quando ele interrogava
seu filho - "Deus esta morto, agora tudo e permitido" -, esse
homem, 0 mesmo que sonha com 0 suicfdio niilista do heroi de
Dostoievski ou se obriga a encher a lingtii<;a nietzschiana, responde com todos os seus males e com todos os seus gestos:
"Deus esta morto, nada mais e permitido."
Esses males e esses gestos, a significa<;ao da autopuni<;ao os
abrange a todos. Cabera entao estende-Ia a todos os criminosos,
na medida em que, segundo a formula pela qual se exprime 0
humor glacial do legislador, como ninguem pode alegar desconhecer a lei, qualquer urn pode preyer sua incidencia e deve,
portanto, ser tido como procurando s.eu castigo?
Esse comentario ironico deve, ao nos obrigar a definir 0 que
a psicanalise reconhece como crimes ou delitos provenientes do
supereu, permitir-nos
formular uma crftica do alcance dessa
no<;ao em antropologia.
Reportemo-nos
as notaveis observa<;6es princeps pelas quais
II
Alexander e Staub introduziram a psicanalise na criminologia.
Seu teor e con vincente, quer se trate de "tentativa de homicfdio

II' urn neurotico",

quer dos furtos singulares do estudante de
IIlcdicina que nao sossegou enquanto nao se fez aprisionar pela
polfcia berlinense, e que, em vez de adquirir 0 diploma a que
s 'us conhecimentos
e seus dons reais Ihe davam direito, preferia
l'xcrce-Ios infringindo a lei, quer se trate ainda do" posses so das
viagens de automovel".
Releiamos tambem a analise que fez a
sra. Marie Bonaparte do caso da sra. Lefebvre: a estrutura
morbida do crime ou dos delitos e evidente: 0 carateI' for<;ado
IIcstes na execu<;ao, sua estereotipia quando eles se repetem, 0
('stilo provocador da defesa ou da confissao, a incompreensibilidade dos motivos, tudo confirma a "coa<;ao pOl' uma for<;a a
que 0 sujeito nao pode resistir" , e os jufzes de todos esses casos
l'onclufram nesse sentido.
Essas condutas, no entanto, tornam-se perfeitamente c1aras it
luz da interpreta<;ao edipiana. Mas 0 que as distingue como
1ll6rbidas e seu carateI' simbolico. Sua estrutura psicopatologica
IlaO esta, de modo algum, na situa<;ao criminal que elas exprimem,
mas no modo irreal dessa expressao.
Para nos fazermos compreender ate 0 fim, contrastemos com
das urn fato que, apesar de con stante nos anais dos exercitos,
lIdquire toda a sua importfmcia do modo, ao mesmo tempo muito
'xtenso e seletivo dos elementos associais, peloqual
se efetua
11'1 mais de urn seculo, em nossas popula<;6es, 0 recrutamento
lIos defensores da patria ou da ordem social, qual seja, 0 gosto
que se manifesta na coletividade assim formada, no dia de gloria
que a p6e em contato com seus adversarios civis, pela situa<;ao
que consiste em violaI' uma ou varias mulheres na presen<;a de
IIITI macho,
de preferencia idoso e previamente reduzido it impotencia, sem que nada leve a presumir que os indivfduos que
II realizam se distingam,
antes ou depois, como filhos ou maridos,
como pais ou cidadaos, da moralidade normal. Fato simples, que
hcm podemos qualificar defait divers, pela diversidade do credito
que Ihe e atribufdo con forme sua fonte, e ate, propriamente
ralando, de divertido, pelo material que essa diversidade oferece
i'ls propagandas.
Dizemos que ha nisso urn crime real, embora ele seja praticado
precisamente numa forma edipiana, e 0 fautor seria justificadamcnte castigado se as condi<;6es heroicas em que se considera
que tenha sido realizado nao fizessem, na maioria das vezes,
com que a responsabilidade
fosse as sumida pelo grupo que
'ncobre 0 indivfduo.

Reencontramos, pois, as f6rmulas Ifmpidas que a morte de
Mauss traz de novo a luz de nossa aten~ao: as estruturas da
sociedade sao simb6licas; 0 indivfduo, na medida em que e
normal, serve-se delas em condutas reais; na medida em que e psicopata, exprime-as por condutas simb6licas.
Mas e evidente que 0 simbolismo assim expresso s6 pode ser
parcelar, ou, quando muito, pode-se afirmar que ele marca 0
ponto de ruptura ocupado pelo indivfduo na rede das agrega~oes
sociais. A manifesta~ao psicopcitica pode revelar a estrutura da
falha, mas essa estrutura s6 pode ser tomada por urn elemento
na explora~ao do conjunto.
Eis por que as tentativas sempre renovadas e sempre falaciosas
de fundamentar na teoria analftica no~oes como as de personalidade modal, can'iter nacional ou supereu coletivo devem por
n6s ser dela distinguidas com 0 maximo rigor. Compreende-se,
e claro, a atra~ao que uma teoria que deixa transparecer de
maneira tao sensfvel a realidade humana exerce sobre os pioneiros de campos da mais incerta objetiva~ao; acaso nao ouvimos
urn eclesiastic6, cheio de boa vontade, prevalecer-se perante n6s
de sua inten~ao de aplicar os dados da psicanalise ao simbolismo
cristao? Para cortar pela raiz essas extrapola~oes indevidas, basta
se~pre referir novamente a teoria a experiencia.
E nisso que 0 simbolismo, doravante reconhecido na primeira
ordem de delinquencia que a psicanalise isolou como psicopatol6gica, deve permitir-nos precisar, em extensao e em compreensao, a significa~ao social do edipianismo, bem como criticar
o alcance da no~ao de supereu para 0 conjunto das ciencias do
homem.
Ora, em sua maior parte, senao em sua totalidade, os efeitos
psicopatol6gicos em que se revelaram as tensoes oriundas do
edipianismo, nao menos do que as coordenadas hist6ricas que
impuseram esses efeitos ao talento investigativo de Freud, permitem-nos pensar que eles exprimem uma deiscencia do grupo
familiar no seio da sociedade. Essa concep~ao, que se justifica
II
pela redu~ao cada vez mais estreita desse grupo a sua forma
conjugal, e pela con sequencia que se segue do papel formador
cada vez mais exclusivo que Ihe e reservado nas primeiras
identifica~oes da crian~a e na aprendizagem das primeiras disciplinas, explica 0 aumento do poder captador desse grupo sobre
o indivfduo, na medida mesma do-declfnio de seu poder social.

Evoquemos apenas, para fixar as ideias, 0 fato de que, numa
sociedade matrilinear como a dos Zuni ou dos Hopi, os cuidados
com a crian~a, a partir do momento de seu nascimento, cabem
por direito a irma de seu pai, 0 que a inscreve, desde que ela
vem a luz, num duplo sistema de rela~oes parentais, que se
'nriquecerao a cada etapa de sua vida por uma crescente complexidade de rela~oes hierarquizadas.
Esta portanto superado 0 problema de comparar as vantagens
que pode apresentar, para a forma~ao de urn supereu suportavel
para 0 indivfduo, uma certa pretensa organiza~ao matriarcal da
famflia, em relar;ao ao triangulo classico da estrutura edipiana.
A experiencia deixou patente, doravante, que esse triangulo e
apenas a redu~ao ao grupo natural, efetuada por uma evolu~ao
hist6rica, de uma forma~ao em que a autoridade reservada ao
pai, unico tra~o subsistente de sua estrutura original, mostra-se,
de fato, cada vez mais instavel ou obsoleta, e as incidencias
psicopatol6gicas dessa situa~ao devem ser referidas tanto a
cscassez das rela~oes grupais que ela assegura ao individuo
quanto a ambivalt~ncia cada vez maior de sua estrutura.
Essa concep~ao confirma-se pela no~ao de delinquencia lalente a que Aichhorn foi conduzido, ao aplicar a experiencia
analftica aos jovens de quem estava encarregado a titulo de uma
jurisdi~ao especial. Sabemos que Kate Friedlander elaborou dela
uma concep~ao genetica, sob a rubrica do "carater neur6tico",
c tambem que os crfticos mais inform ados, des de 0 pr6prio
Aichhorn ate Glover, pareceram surpreender-se com a incapacidade da teoria de distinguir a estrutura desse carater, enquanto
criminogenica, da estrutura da neurose, onde as tensoes permanecem latentes nos sintomas.
A coloca~ao aqui trabalhada permite entrever que 0 "carater
neur6tico" e 0 reflexo, na conduta individual, do isolamento do
grupo familiar, cuja posi~ao associal esses casos sempre demonstram, ao passo que a neurose exprime, antes, suas anomalias
cstruturais. Alias, 0 que exige uma explica~ao e menos a passagem ao ato delituoso, num sujeito encerrado no que Daniel
Lagache qualificou, muito justificadamente, de conduta imaginaria, do que os processos pelos quais 0 neur6tico adapta-se
parcia[mente ao real: trata-se, como sabemos, dessas mutilar;oes
autoplasticas que podemos reconhecer na origem dos sintomas.
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Essa referencia sociol6gica do "carater neur6tico" concorda,
de resto, com a genese que dele fornece Kate Friedlander, se e
exato resumi-Ia como a repetic;ao, atraves da biografia do sujeito,
das frustrac;6es pulsionais que estariam como que detidas num
curto-circuito na situac;ao edipiana, sem nunca mais se engajar
numa elaborac;ao estrutural.
A psicanalise, em sua apreensao dos crimes determinados
pelo supereu, tern como efeito, portanto, irrealiza-los. No que
se harmoniza com urn obscuro reconhecimento que ha muito se
imp6s aos melhores dentre aqueles a quem coube assegurar a
aplicac;ao da lei.
Alias, as vacilac;6es registradas na consciencia social ao longo
de todo 0 seculo XIX, quanta a questao do direito de punir, sao
caracteristicas. Seguro de si e ate implacavel, desde que aparec;a
uma motivac;ao utilitaria - a ponto de 0 uso ingles da epoca
tomar 0 pequeno delito, ate mesmo de furto, que desse ensejo
a urn homicfdio, como equivalente a premeditac;ao que define 0
assassinate (cf. Alimena, La premeditazione) -, 0 pensamento
dos penalogistas hesita diante do crime em que surgem instintos
cuja natureza escapa ao registro utilitarista no qual se manifesta
o pensamento de urn Bentham.
Uma primeira resposta foi dada pela concepc;ao lombrosiona
nos prim6rdios da criminologia, considerando esses instintos
atavicos e fazendo do criminoso urn sobrevivente de uma forma
arcaica da especie, biologicamente isolavel. Resposta da qual
podemos dizer que trai sobretudo uma regressao filos6fica muito
mais real em seus autores, e cujo sucesso s6 pode explicar-se
pelas satisfac;6es que a euforia da classe dominante podia exigir,
tanto para seu conforto intelectual quanto para sua consciencia
pesada.
Havendo as calamidades da Primeira Guerra Mundial marcado
II
o fim dessas pretens6es, a teoria lombrosiana foi devol vida aos
tempos d'antanho, e 0 mais simples respeito pelas condic;6es
apropriadas a qualquer ciencia humana, as quais julgamos ter
que relembrar em nosso ex6rdio, imp6s-se ate mesmo ao estudo
do criminoso.
The Individual Offender, de Healy, marcou epoca no retorno
aos princfpios, instituindo antes de mais nada 0 de que esse
estudo devia ser monografico. Os resultados concretos trazidos
pela psicanalise marcam uma outra epoca, tao decisiva pel a

IOIll'irmac;ao doutrinaria que eles dao a esse princfpio quanto
Ill"la amplitude dos fatos valorizados.
Do mesmo modo, a psicanalise soluciona urn dilema da teoria
I I iminol6gica:
ao irrealizar 0 crime, ela nao desumaniza 0
Iliminoso.
Mais ainda, pela mola da transferencia ela da acesso ao mundo
Illlaginario do criminoso, que pode ser para ele a porta aberta
para 0 real.
Observem-se aqui a manifestac;ao espontanea dessa mol a na
I onduta do criminoso e a transferencia que tende a se produzir
para a pessoa de seu juiz, da qual seria facil colher provas.
('ilcmos apenas, pela beleza do fato, as confidencias do chamado
Frank ao psiquiatra Gilbert, encarregado da boa apresentac;ao
dos reus no processo de Nuremberg: esse Maquiavel derrisorio,
I' ncurotico a tal ponto que a ordem insensata do fascismo
('onfiou-Ihe suas gran des obras, sentia 0 remorso agitar sua alma
Illtc a simples aparencia de dignidade encarnada na Figura de
,"US jufzes, particularmente a do juiz ingles, "tao elegante", em
suas palavras.
Os resultados obtidos com" gran des" criminosos por Melitta
Schmideberg, embora sua publicac;ao esbarre no obstaculo com
quc deparam todas as nossas analises, mereceriam ser acompaIlhados em sua catamnese.
Seja como for, os casos que decorrem c1aramente do edipiaIlismo deveriam ser confiados ao analista, sem nenhuma das
limitac;6es que podem entravar sua ac;ao.
Como nao fazer a experiencia inteira disso, quando a penalogia
justifica-se Uio mal que repugna a consciencia popular aplica-Ia
lite mesmo aos crimes reais, como se ve no celebre caso, na
America, relatado por Grotjahn em seu artigo "Searchlights on
delinquency", onde se ve 0 juri absolver os acusados, para
'ntusiasmo do publico, embora todas as acusac;6es parecessem
inerimina-Ios na prova do assassinato, simulado de aeidente
marftimo, dos pais de urn deles?
Concluamos estas considerac;oes completando as conseqUen'ias teoricas que decorrem da utilizac;ao da noc;iio de supereu.
() supereu, diremos, deve ser tornado como uma manifestac;ao
individual, ligada as condic;6es sociais do edipianismo. Assim e
que as tens6es criminosas inclufdas na situac;ao familiar so se
lornam patogenicas nas sociedades onde essa propria situac;ao
se desintegra.
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Nesse sentido, 0 supereu revela a tensao, tal como a doen~a
as vezes esclarece uma fun~ao na fisiologia.
Mas, nossa experiencia dos efeitos do supereu, assim como
a observa~ao direta da crian~a a luz dessa experiencia, revela-nos
seu surgimento num estadio tao precoce que ele parece ser
contemporaneo ou mesmo anterior ao surgimento do eu.
Melanie Klein afirma as categorias do Born e do Mau no
estadio infans do comportamento, levantando 0 problema da
implica~ao retroativa das significa~6es numa etapa anterior ao
surgimento da Iinguagem. Sabemos como seu metodo, manejando, sem levar em conta nenhuma obje~ao, as tens6es do edipianismo numa interpreta~ao ultraprecoce das inten~6es da crian~a
pequena, desatou esse no pela a~ao, nao sem provocar discuss6es
apaixonadas em torno de suas teorias.
o fato e que a persistencia imaginaria dos bons e maus objetos
primordiais, em comportamentos de fuga que podem colocar 0
adulto em confIito com suas responsabilidades, levaria 0 supereu
a ser concebido como uma instancia psicologica que, no homem,
tern uma significa~ao generica. Essa no~ao, no entanto, nada
tern de idealista; ela se inscreve na realidade da miseria fisiologica
propria dos primeiros meses de vida do homem, na qual urn de
nos insistiu, e exprime a dependencia do homem, generica de
fato em rela~ao ao meio humano.
Que essa dependencia possa surgir como significante no
indivfduo, num estadio incrivelmente precoce de seu desenvolvimento, nao e urn fato diante do qual 0 psicanalista deva recuar.
Se nossa experiencia com os psicopatas levou-nos a articula~ao da natureza com a cultura, nela descobrimos essa instancia
obscura, cega e tiranica que parece ser a antinomia, no polo
biologico do indivfduo, do ideal do Dever puro que 0 pensamento
kantiano coloca como contraparle da ordem incorruptfvel do ceu
estrelado.
Sempre pronta a emergir da desordem das categorias sociais,
para recriar, segundo a bela expressao de Hesnard, 0 Vniverso
morbido da falta [faute], essa instancia so e apreensfvel, contudo,
no estado psicoparico, isto e, no indivfduo.
Nenhuma forma do supereu, portanto, e passfvel de ser inferida
do indivfduo para uma dada sociedade. Eo unico supereu coletivo
que se pode conceber exigi ria uma desagrega~ao molecular
integral da sociedade. E verdade que 0 entusiasmo em que vimos

toda uma juventude sacrificar-se por ideais de nada faz-nos
entrever sua realiza~ao possfvel no horizonte de fenomenos
sociais de massa que assim suporiam uma escala universal.

IV. Do crime em suas relar;oes com a realidade do
criminoso: se a psicanalise fornece sua medida,
ela indica seu movel social fundamental

II

A responsabilidade, isto e, 0 castigo, e uma caracterfstica essencial da ideia do homem que prevalece numa dada sociedade.
Vma civiliza~ao cujos ideais sejam cada vez mais utilitarios,
empenhada como esta no movimento acelerado da produ~ao,
nada mais pode conhecer da significa~ao expiatoria do castigo.
Se ela conserva seu peso exemplar, e tendendo a absorve-lo em
seu fim correcional. E alem do mais, este muda imperceptivelmente de objeto. Os ideais do humanismo se resolvem no
utilitarismo do grupo. E, como 0 grupo que faz a lei nao esta,
por raz6es sociais, completamente seguro da justi~a dos fundamentos de seu poder, ele se remete a urn humanitarismo em que
se exprimem igualmente a revolta dos explorados e a consciencia
pesada dos exploradores, para os quais a no~ao de castigo
tornou-se igualmente insuportavel. A antinomia ideologica refIete, aqui como em outros aspectos, 0 mal-estar social. Ela agora
busca sua solu~ao numa formula~ao cientffica do problema, isto
e, numa analise psiquiatrica do criminoso a que deve reportar-se,
apos examinar todas as medidas de preven~ao contra 0 crime e
de prote~ao contra sua recidiva, 0 que podemos designar como
uma concep~ao sanitaria da penalogia.
Essa concep~ao sup6e resolvidas as rela~6es do direito com
a violencia e 0 poder de uma polfcia universal. Com efeito, nos
vimos a considera~ao que recebeu em Nuremberg e, embora 0
efeito sanitario desse processo continue duvidoso, no tocante a
supressao dos males sociais que ele pretendia reprimir, 0 psiquiatra nao poderia ter-lhe faltado, por raz6es de "humanidade"
que podemos ver que decOlTem mais do respeito pelo objeto
humano que da no~ao do proximo.
A evolu~ao do sentido do castigo corresponde, com efeito,
uma evolu~ao paralela da forma~ao da prova do crime.
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Come<;:ando nas sociedades religiosas pelo ordalio ou pela
prova do juramento, em que ou se designa 0 culpado a partir
das motiva<;:6es das cren<;:as ou ele oferece seu destino ao julgamento de Deus, a forma<;:ao da prova, a medida que se precisa
a personalidade juridica do individuo, exige cada vez mais seu
compromisso com a confissao. Por isso e que toda a evolu<;:ao
humanista do Direito na Europa, que come<;:a com a redescoberta
do Direito romano na Escola de Bolonha e vai ate a completa
capta<;:ao da justi<;:a pelos jurisconsultos
reais e a universaliza<;:ao
da no<;:ao de direito das na<;:6es,1 e estritamente
con'elata, no
tempo e no espa<;:o, da difusao da tortura, igualmente inaugurada
em Bolonha como meio de forma<;:ao da prova do crime. Fato
cujo alcance ate hoje nao parece ter sido considerado.
E que 0 desprezo da consciencia que se manifesta no ressurgimento geral dessa pratica como metodo de opressao oculta-nos
que fe ele sup6e no homem como procedimento de aplica<;:ao da
justi<;:a.
Se foi no exato momenta em que nossa sociedade promulgou
os direitos do homem, ideologicamente
baseados na abstra<;:ao
de seu ser natural, que a tortura foi abandonada em seu uso
juridico, isso nao se deu em razao de urn abrandamento
dos
costumes, diffcil de sustentar na perspectiva historica que temos
da realidade social do seculo XIX; pois esse novo homem,
abstraido de sua consistencia social, ja mio e digno de credito,
nem em urn nem no outro senti do desse termo; ou seja, ja nao
estando ele sujeito a pecar, nao se pode dar credito a sua
existencia como criminoso, nem tampouco, do mesmo modo, a
sua confissao. Desde entao, e preciso que haja seus motivos,
com os moveis do crime, e esses motivos e esses moveis devem
ser compreensiveis,
e compreensiveis
para todos, 0 que implica
- como 0 formulou umadas
melhores mentes dentre aquelas
que tentaram repensar a "filosofia penal" em sua crise, e isto
com uma retidao sociologic a digna de fazer com que se reveja
urn esquecimento injusto, estamo-nos referindo a Tarde - 0 que
implica, diz ele, duas condi<;:6es para a plena responsabilidade
do sujeito: a similitude social e a identidade pessoal.

I. Jus gentium: a expressao designava outrora 0 direito vigente em Roma e nos
pafses submetidos a suajurisdi~ao; hoje~ aplica-se ao direito internacional. (N.E.)

II

POI"tanto, esta aberta ao psicologo a porta do pretorio, e 0 fato
de ele so raramente aparecer ali em pessoa prova tao-somente
a carencia social de sua fun<;:ao.
A partir desse momento, a "situa<;:ao de reu" , para empregar
a expressao de Roger Grenier, ja nao pode ser descrita senao
como 0 encontro de verdades inconciliaveis,
como fica patente
ao se assistir ao menor processo do Tribunal do Juri em que urn
peri to seja chamado a depor. E flagrante a falta de urn denominador comum entre as referencias sentimentais em que se conrrontam 0 ministerio publico e 0 advogado, pOl' serem as do juri,
cas no<;:6es objetivas que 0 peri to traz, mas que, pouco dialetico,
nao con segue fazer apreender, pOl' nao conseguir com elas obter
uma conclusao de irresponsabilidade.
E podemos vel' essa discordancia, no espirito do proprio perito,
voltar-se contra sua fun<;:ao num ressentimento que se manifesta
com prejuizo de seu dever; pois ja houve 0 caso de urn perito
junto ao Tribunal que se recusou a qualquer outro exame, afora
o fisico, de urn reu alias manifestamente
valido sob 0 aspecto
mental, entrincheirando-se
atras do Codigo sob a alega<;:ao de
que nao tinha que chegar a uma conclusao sobre a realidade do
ato imputado ao sujeito pelo inquerito policial, embora uma
perfcia psiquiatrica 0 advertisse expressamente
de que urn simples exame pOl' esse ponto de vista demonstrava
com certeza
que 0 ato em questao era de pura aparencia e que, como gesto
de repeti<;:ao obsessiva, nao podia constituir, no local fechado,
cmbora vigiado, em que se havia produzido,
urn delito de
cxibicionismo.
Ao perito, no entanto, e conferido urn poder quase discriciomlrio na dosagem da pen a, por menos que ele se sirva do adendo
acrescentado pela lei, para sua utiliza<;:ao, ao artigo 64 do Codigo.
Mas, com 0 simples instrumento desse artigo, ainda que ele
nao possa responder sobre 0 carater coercitivo da for<;:a que
acarretou 0 ato do sujeito, ao menos po de descobrir quem sofreu
cssa coer<;:ao.
A essa pergunta, porem, so 0 psicanalista pode responder, na
medida em que so ele tern uma experiencia dialetica do sujeito.
Observe-se que urn dos primeiros elementos cuja autonomia
psfquica essa experiencia 0 ensinou a apreender, ou seja, 0 que
a teoria aprofundou progressivamente
como representando
a
instancia do eu, e tambem aquilo que, no dialogo analftico, e

declarado pelo sUJelto como sendo dele mesmo, ou, mais exatamente, aquilo que, tanto pOl' seus atos quanta pOl' suas intenc;;6es,
possui a declarac;;ao do sujeito. Ora, dessa declarac;;ao Freud
reconheceu a forma que e mais caracterfstica da func;;ao que ela
representa: e a Verneinung, a denegac;;ao.
Poderfamos descrever aqui toda uma semiologia das formas
culturais pelas quais se comunica a subjetividade,
a comec;;ar
pela restric;;ao mental caracterfstica
do humanismo cristao - e
que se recriminou tanto aqueles adminiveis moralistas que foram
os jesuftas pOl' haverem codificado seu uso - continuando pelo
Ketman, uma especie de exercfcio de protec;;ao contra a verdade
que Gobineau nos indica ser geral, em seus relatos tao penetrantes
sobre a vida social do Oriente Medio, e passando para 0 lang,
cerimonial das recusas que a polidez chinesa estabelece como
graus no reconhecimento
do outro, para reconhecer a forma mais
caracterfstica de expressao do sujeito na sociedade ocidental, no
protesto de inocencia, e dizer que a sinceridade e 0 primeiro
obstaculo encontrado pela dialetica na busca das verdadeiras
intenc;;6es, parecendo 0 usa primario da fala tel' pOl' fim disfarc;;a-Ias.
Mas, esse e apenas 0 afJoramento de uma estrutura que se
en contra atraves de todas as etapas da genese do eu, e mostra
que a dialetica fornece a lei inconsciente das formac;;6es, mesmo
as mais arcaicas, do aparelho de adaptac;;ao, assim confirmando
a gnoseologia de Hegel, que formula a lei geradora da realidade
no processo tese-antftese-sfntese.
E decerto e instigante vel' os
marxistas se esforc;;arem pOl' descobrir, no progresso das noc;;6es
essencialmente
idealistas que constituem
as matematicas,
os
vestfgios imperceptfveis
desse processo, e desconhecerem
sua
forma ali on de ela deve com mais probabilidade aparecer, isto
e, na unica psicologia que manifestamente
toca no concreto, pOl'
menos que sua teoria se declare guiada pOl' essa forma.
E ainda mais significativo reconhece-Ia na sucessao das crises
- desmame, intrusao, Edipo, puberdade, adolescencia - que
reformulam, cada uma del as, uma nova sfntese dos aparelhos do
eu, numa forma cada vez mais alienante para as puls6es que ali
sao frustradas, e cada vez menos ideal para as que ali encontram
sua normalizac;;ao. Essa forma e produzida pelo fenomeno psfquico mais fundamental, talvez, que a psicanalise descobriu: a
identificac;;ao, cujo poder formativQ- revela-se ate na biologia. E
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cada um dos chamados perfodos de latencia pulsional (cuja serie
'orrespondente
e complementada
pelo que Franz Wittels descobriu quanto ao ego adolescente) e caracterizado pelo predomfnio
de uma estrutura tfpica dos objetos do desejo.
Um de nos descreveu, na identificac;;ao do sujeito infans com
a imagem especular, 0 modelo que ele considera mais significativo, ao mesmo tempo que 0 momento mais original da relac;;ao
fundamental mente alienante em que 0 ser do homem se constitui
oialeticamente.
Ele demonstrou tambem que cada uma dessas identificac;;6es
oesenvolve uma agressividade
que a frustrac;;ao pulsional nao
hasta para explicar, a nao ser na compreensao do common sense,
tao cara ao sr. Alexander, mas que exprime a discordancia que
se produz na realizac;;ao alienante: fenomeno cuja noc;;ao podemos
exemplificar atraves da forma caricata que dele fornece a experiencia com animais na ambigUidade crescente (como a de uma
elipse para um cfrculo) de sinais inversamente condicionados.
Essa tensao manifesta a negatividade
dialetica inscrita nas
proprias formas em que se entranham no homem as forc;;as da
vida, e podemos dizer que 0 talento de Freud deu a medida del a
ao reconhece-Ia como "pulsao do eu" sob 0 nome de instinto
de morte.
Toda forma do eu encarna, com efeito, essa negatividade, e
podemos dizer que se eloto, Laquesis e Atropos partilham entre
si 0 cuidado com nosso destino, e de comum acordo que elas
torcem 0 fio de nossa identidade.
Assim, como a tensao agressiva ao integral' a pulsao frustrada
cada vez que a falta de adequac;;ao do "outro" faz abortar a
identificac;;ao resolutiva,ela determina com isso um tipo de objeto
que se torna criminogenico
na suspensao da dialetica do eu,
Foi da estrutura desse objeto que um de nos tentou mostrar
o papel funcional e a correlac;;ao com 0 delfrio em duas formas
extremas de homicfdio pm'anoico, 0 caso "Aimee" e 0 das irmas
Papin. Este ultimo caso comprova que so 0 analista po de demonstrar, contrariando
0 sentimento
comum, a alienac;;ao da
realidade do criminoso, num caso em que 0 crime da a ilusao
de responder a seu contexto social.
Sao tambem essas estruturas do objeto que Anna Freud, Kate
Friedlander e Bowlby determinam, como analistas, nos casos de
furto em jovens delinqUentes, conforme neles se manifeste 0

simbolismo do dom do excremento ou a reivindicac;;ao edipiana,
a frustrac;;ao da presenc;;a nutriz ou a da masturbac;;ao falica - e
a noc;;ao de que essa estrutura cOlTesponde a urn tipo de realidade
que determina os atos do sujeito guia a parte que eles chamam
de educativa em sua conduta para com eles.
Educayao que e, antes, uma dialetica viva, segundo a qual 0
educador, at raves de seu nao-agir, leva as agressoes proprias ao
eu a se ligarem para 0 sujeito, alienando-se em suas relac;;oes
com 0 outro, para que ele possa entao desliga-Ias atraves das
manobras da analise c1assica.
E, certamente, a engenhosidade
e a paciencia que admiramos
nas iniciativas de urn pioneiro como Aichhorn nao fazem esquecer que sua forma tern que ser sempre renovada, para superar
as resistencias que 0 "grupo agressivo"
nao pode deixar de
manifestar contra qualquer tecnica aceita.
Tal concepc;;ao da ac;;ao "correcional"
opoe-se a tudo 0 que
possa inspirar uma psicologia que se rotula de genetica, a qual,
na crianc;;a, so faz mediI' suas aptid6es decrescentes para responder
as perguntas que Ihe sao feitas no registro puramente abstrato
das categorias mentais do adulto, e que basta para derrubar a
simples apreensao do fato primordial de que a crianc;;a, desde
suas primeiras manifestac;;oes de linguagem, serve-se da sintaxe
e das partfculas de acordo com nuances que os postulados da
"genese"
mental so deveriam permitir-lhe atingir no auge de
uma carreira de metaffsico.
E ja que essa psicologia pretende atingir, sob esses aspectos
cretinizados, a realidade da crianc;;a, dizemos que e ao pedante
II
que podemos real mente advertir que ele tera de corrigir seu erro,
quando as palavras "Viva a morte", proferidas pOl' labios que
nao sabem 0 que dizem, fizerem-no entender que a dialetica
circula ardente na carne, junto com 0 sangue.
Essa concepyao especifica ainda 0 tipo de perfcia que 0 analista
pode fornecer da realidade do crime, fundamentando-se
no estudo
do que podemos chamar de tecnicas negativistas do eu, sejam
eras sofridas pelo criminoso ocasional ou dirigidas pelo criminoso
contumaz: a saber, a inutilizac;;ao basal das perspectivas espaciais
e temporais exigidas pela previsao intimidante em que se fia
ingenuamente
a chamada teoria "hedonista"
da penalogia: a
supressao progressiva dos interesses no campo da tentac;;ao objetal, 0 retraimento
do campo da consciencia,
proporcional
a

uma apreensao sonambulica do imediato na execuc;;ao do ato, e
sua coordenac;;ao estrutural com fantasias que dele ausentam 0
autor anulac;;ao ideal ou criac;;oes imaginarias
em que se
inserem, conforme uma espontaneidade
inconsciente,
as denegac;;oes, os alibis e as simulac;;oes em que se sustenta a realidade
alienada que caracteriza 0 sujeito.
Queremos dizer aqui que toda essa cadeia nao tern comumente
a organizac;;ao arbitraria de uma conduta deliberada, e que as
anomalias estruturais que 0 analista nela possa destacar serao,
para ele, outros tantos referenciais
no caminho da verdade.
Assim, ele interpretara mais profundamente
0 sentido dos trac;;os
freqUentemente
paradoxais pelos quais se designa 0 autor do
crime, e que menos significam os erros de uma execuc;;ao imperfeita do que os fiascos de uma "psicopatologia
cotidiana"
pOl' demais real.
As identificac;;oes anais, que a analise descobriu nas origens
do eu, dao seu sentido ao que a medicina legal designa, no jargao
policial, pelo nome de "cartao de visita". A "assinatura"
deixada
pelo criminoso,
muitas vezes flagrante, pode indicar em que
momenta da identificac;;ao do eu se produziu a repressao pela
qual e possfvel dizer que 0 sujeito nao pode responder por seu
crime, e tambem pela qual ele permanece preso em sua denegac;;ao.
Ate mesmo no fen6meno do espelho, em que urn caso recentemente publicado pela srta. Boutonier mostra-nos a mol a de urn
despertar do criminoso para a consciencia daquilo que 0 condena.
Essas repressoes, haveremos nos de recorrer, para supera-las,
a urn desses metodos de narcose tao singularmente promovidos
a ordem do dia pelos sustos que provocam nos virtuosos defensores da inviolabilidade
da consciencia?
Ninguem ha de se extraviar menos que 0 psicanalista nesse
caminho, antes de mais nada porque, contrariando a mitologia
confusa em nome da qual os ignorantes esperam a "suspensao
das censuras" , 0 psicanalista sabe 0 sentido exato das repress6es
que definem os limites da sfntese do eu.
POl' conseguinte, se ele ja sabe que, no tocante ao inconsciente
recalcado, quando a analise 0 restaura na consciencia, e menos
o conteudo de sua revelac;;ao do que a mola de sua reconquista
que constitui a eficacia do tratamento, a fortiori, no tocante as
determinac;;oes inconscientes que sustentam a propria afirmac;;ao
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do eu, ele sabe que a realidade, quer se trate da motivac;ao do
sujeito, quer, as vezes, de sua propria ac;ao, s6 pode aparecer
atraves do progresso de urn dialogo que 0 crepusculo narcotico
so poderia tornar inconsistente. Aqui, como em outros lugares,
a verdade nao e urn dado que se possa captar em sua inercia,
mas uma dialetica em marcha.
Nao busquemos a realidade do crime, pOltanto, nem tampouco
a do criminoso, por meio da narcose, Os vaticfnios que ela
provoca, desnorteantes
para 0 investigador, sao perigosos para
o sujeito, que, por menos que participe de uma estrutura psicotica,
pode encontrar nela 0 "momento fecundo" de urn delfrio.
A narcose, como a tortura, tern seus limites: nao po de fazer
o sujeito confessar aquilo que ele nao sabe.
Assim, nas Questoes medico-legais, que 0 livro de Zacchias
nos atesta terem sido formuladas desde 0 seculo XVII em torno
da noc;ao de unidade da personalidade
e das possfveis rupturas
que nela po de introduzir a doenc;a, a psicanalise traz 0 aparato
de exame que abarca mais urn campo de ligac;ao entre a natureza
e a cultura: aqui, 0 da sfntese pessoal, em sua dupla relac;ao de
identificac;ao formal, por urn lado, que se abre para as hiancias
das dissociac;oes neurologicas (des de as crises epileticas ate as
amnesias organicas), e, por outro, de assimilac;ao alienante, que
se abre para as tensoes das relac;oes grupais.
Aqui, 0 psicanalista pode apontar ao sociologo as func;oes
criminogenicas
proprias de uma sociedade que, exigindo uma
integrac;ao vertical extremamente
complexa e elevada da colaborac;ao social, necessaria a sua produc;ao, propoe aos sujeitos,
aos que ele se dedica, ideais individuais que tendem a se reduzir
a urn plano de assimilac;ao cada vez mais horizontal.
Essa formula designa urn processo cujo aspecto dialetico
podemos exprimir sucintamente,
observando que, numa civilizac;ao em que 0 ideal individualista
foi alc;ado a urn grau de
afirmac;ao ate entao desconhecido,
os indivfduos descobrem-se
tendendo para urn estado em que pensam, sentem, fazem e amam
exatamente as mesmas coisas nas mesmas horas, em porc;oes do
espac;o estritamente equivalentes.
Ora, a noc;ao fundamental da agressividade correlata a qualquer identificac;ao alienante permite discernir que deve haver,
nos fen6menos de assimilac;ao social a partir de uma certa escala
quantitativa, urn limite, no qual as tensoes agressivas uniformi-
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I.adas tern de se precipitar em pontos onde a massa se rompe e
se polariza.
Sabemos, alias, que esses fen6menos, sob 0 simples ponto de
vista da produtividade, ja chamaram a atenc;ao dos exploradores
do trabalho que nao ficam apenas nas palavras, e justificaram,
para a Hawthorne Western Electric, a despesa de urn estudo
sistematico das relac;oes de grupo em seus efeitos sobre as
disposic;oes psfquicas mais desejaveis nos empregados.
Uma separac;ao com pIeta, por exemplo, entre 0 grupo vital,
'onstitufdo pelo sujeito e pelos seus, e 0 grutJo funcional, em
que devem ser encontrados os meios de subsistencia do primeiro,
ralO que basta ilustrar dizendo que ele torna verossfmil 0 sr.
Verdoux uma anarquia tao maior das imagens do desejo
quanto mais elas parecem gravitar progressivamente
em torno
de satisfac;oes escopofflicas, homogeneizadas
na massa social, e
lima implicac;ao crescente das paixoes fundamentais pelo poder,
pela posse e pelo prestfgio nos ideais sociais, sao outros tantos
ohjetos de estudos para os quais a teoria analftica pode oferecer
ao estatfstico coordenadas con'etas para introduzir suas mensurac;oes.
Assim, 0 proprio polftico e 0 filosofo se beneficiarao disso,
'onotando, numa dada sociedade democratica cujos costumes
'stendem sua dominac;ao sobre 0 mundo, 0 surgimento de uma
niminalidade
recheando 0 corpo social, a ponto de assumir nele
rmmas ]egalizadas, a inserc;ao do tipo psicologico do criminoso
'nlre os do recordista, do filantropo ou da estrela famosa, ou
\'nlao sua reduc;ao ao tipo geral da servidao do trabalho, com a
significac;ao social do crime reduzida a seu uso publicitario.
Essas estruturas, nas quais uma assimilac;ao social do indivfduo, levada ao extremo, mostra sua correlac;ao com uma tensao
agressiva cuja relativa impunidade no Estado e muito perceptfvel
para urn sujeito de uma cultura diferente (como era, por exemplo,
o jovem Sun Yat Sen), aparecem invertidas quando, segundo
11m processo formal ja descrito por Platao, a tirania sucede a
democracia e efetua com os indivfduos, reduzidos a seu numero
ordinal, 0 ato cardinal da adic;ao, prontamente
seguido pelas
I lutras
tres operac;oes fundamentais
da aritmetica.
Eo assim que, na sociedade totalitaria, se a "culpa objetiva"
dos dirigentes faz com que eles sejam tratados como criminosos
t· responsaveis,
0 apagamento
relativo dessas noc;oes, indicado
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pela concep<;:ao sanitaria da penalogia, rende frutos para todos
os outros. Abre-se 0 campo de concentra<;:ao, para cuja alimenta<;:ao as qualifica<;:oes intencionais da rebeliao sao men os decisivas do que uma certa rela<;:ao quantitativa entre a massa social
e a massa exclufda.
Sem duvida sera possfvel avalia-Io nos termos da medinica
desenvolvida
pela chamada psicologia de grupo, permitindo
determinar a constante irracional que deve cOiTesponder a agressividade caracterfstica da aliena<;:ao fundamental do indivfduo.
Assim, na injusti<;:a mesma da polis - sempre incompreensfvel
para 0 "intelectual"
submetido a "lei do cora<;:ao" - revela-se
o progresso em que 0 homem se cria a sua propria imagem.

V. Da inexistencia dos "instintos criminosos":
a psicandlise detbn-se na objetivaf;iio do [sso e reivindica
a autonomia de uma experiencia irredutivelmente subjetiva
Se a psicanalise traz os esclarecimentos
que dissemos a objetiva<;:aopsicologica do crime e do criminoso, nao tera ela tambem
uma palavra a dizer sobre seus fatores inatos?
Observemos, primeiramente,
a crftica a que convem submeter
a ideia confusa em que se fiam muitos homens de bem: a que
ve no crime uma irrup<;:ao dos "instintos"
que derrubam a
"barreira"
das for<;:as morais de intimida<;:ao. E uma imagem
diffcil de extirpar, pela satisfa<;:ao que da ate mesmo as cabe<;:as
sisudas, ao Ihes mostrar 0 criminoso fortemente guardado e 0
guarda tutelar, que, pOl' ser caracterfstico de nossa sociedade,
passa aqui a uma tranquilizadora
onipresen<;:a.
Pois, se 0 instinto significa efetivamente
a incontestavel
animalidade do homem, nao vemos por que esta seria mais d6cil
por estar encarnada num ser racional. A forma do adagio homo
homini lupus e enganosa quanto a seu sentido, e Balthazar
Gracian, num capftulo de seu Criticon, inventa uma fabula em
que mostra 0 que quer dizer a tradi<;:ao moralista ao exprimir
que a ferocidade do homem em rela<;:ao a seu semelhante ultrapassa tudo 0 que podem fazer os animais, e que, ante a amea<;:a
que ela representa para a natureza inteira, os proprios carniceiros
recuam horrorizados.
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Mas essa propria crueldade implica a humanidade.
E urn
semelhante que ela visa, mesmo num ser de outra especie.
Nenhuma experiencia sondou mais que a do analista, na vivencia,
a equivalencia de que nos adverte 0 patetico apelo do Amorc a ti mesmo que atinges - e a gelida dedu<;:ao do Espfrito: e
na luta mortal de puro prestfgio que 0 homem se faz reconhecer
pelo homem.
Se, num outro sentido, designam-se por instintos certas condutas atavicas cuja violencia teria sido exigida pela lei da selva
primitiva, e que qualquer enfraquecimento
fisiopatologico
liberlaria, a maneira dos impulsos morbidos, do nfvel inferior em
que elas estariam contidas, podemos indagar-nos por que, des de
que 0 homem e homem, tambem nao se revelaram nele impulsos
de lavrar, plantar, cozinhar, ou ate mesmo de enterrar os mortos.
A psicanalise
decerto comporta uma teoria dos instintos,
bastante elaborada e, para dizer a verdade, a primeira teoria
verificavel que deles se fez no homem. Mas ela os mostra
comprometidos
com urn metamorfismo em que a formula de seu
6rgao, de sua dire<;:ao e de seu objeto e uma faca de Jeannot2
com pe<;:as infinitamente intercambiaveis.
Os Triebe au pulsoes
que ali se isolam constituem apenas urn sistema de equivalencias
energetic as em que referenciamos
as trocas psfquicas, nao na
medida em que elas se subordinem a alguma conduta inteiramente
montada, natural ou adquirida, mas na medida em que simbolizam, ou integram dialeticamente,
as fun<;:oes dos orgaos em que
aparecem as trocas naturais, isto e, os oriffcios bucal, anal e
genito-urinario.
POI' conseguinte, essas pulsoes so nos aparecem em Iiga<;:oes
muito complexas, onde sua propria deforma<;:ao nao pode fazer
com que se prejulgue sua intensidade originaria. Falar de urn
excesso de libido e uma formula<;:ao desprovida de sentido.
Se ha de fato uma no<;:ao que se depreende de urn grande
numero de indi vfduos, capazes, tanto pOl' seus antecedentes

2. "Como a faca de Jeannot": expressao que designa algo que conserva 0
mesmo nome mas que nao tern mais nada do que antes a constitufa. LocUl;ao
cxtrafda de Jeannot, personagem de comedia, parvo e ingenuo, que conta possuir
lima faca ha muitos anos da qual trocou varias vezes a lamina e 0 cabo,
continuando a dizer que se trata da mesma faca. (N.E.)
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quanta pela impressao "constitucional"
que se retira do contato
com eles e de seu aspecto, de dar a ideia de "tendencias
criminosas" , trata-se mais de uma deficiencia que de urn excesso
vital. A hipogenitalidade
deles e freqiientemente
manifesta, e
seu c1ima irradia frieza libidinal.
Se numerosos sujeitos, em seus delitos, exibi90es, furtos,
calotes e difamas;oes anonimas, ou nos crimes da paixao homicida, encontram e buscam urn estfmulo sexual, este, sejam quais
forem os mecanismos
que 0 causam, angustia, sadismo ou
associa9ao situacional, nao poderia ser tido como urn efeito de
transbordamento
dos instintos.
Seguramente, e evidente a correlas;ao de numerosas perversoes
nos sujeitos que vao a exame criminologico,
mas ela so po de
ser psicanaliticamente
avaliada em funs;ao da fixas;ao objetal, da
estagna9ao do desenvolvimento,
da implica9ao, na estrutura do
eu, dos recalques neuroticos que constituem 0 caso individual.
Mais concreta e a nos;ao com que nossa experiencia completa
a topica psfquica do indivfduo - a do [sso -, porem, igualmente,
quaD mais diffcil que as outras de apreender.
Fazel' a soma das predisposi90es
inatas e uma defini9ao
puramente abstrata e sem valor de uso.
termo constante situacional,
fundamental
naquilo que a
teoria designa pOl' automatismos de repetis;ao, parece relacionarse com isso, deduzidos os efeitos do recalcado e das identificas;oes do eu, e pode ser de interesse nos casos de recidiva.
[sso tambem implica, sem duvida, as escolhas fatais manifestas no casamento, na profissao ou na amizade, e que amiude
aparecem no crime como uma revelas;ao das figuras do destino.
As "tendencias"
do sujeito, pOl' outro lado, nao deixam de
mostrar deslizamentos
ligados ao nfvel de sua satisfas;ao. Gostarfamos de levantar a questao dos efeitos que po de tel' af urn
certo indlcio de satisfa9ao criminosa.
Mas, nesse ponto, talvez estejamos nos limites de nossa as;ao
dialetica, e a verdade que nos e dado reconhecer com 0 sujeito
nao pode ser reduzida a objetiva9ao cientffica.
Pela confissao que recebemos do neurotico ou do perverso
sobre 0 gozo inefavel que eles obtem ao se perderem na imagem
fascinante, podemos avaliar 0 po del' de urn hedonismo que nos
introduzira nas relas;oes ambfguas da realidade com 0 prazer.
Se, ao nos referirmos a esses dois grandes princfpios, descreve-

mos 0 sentido de urn desenvolvimento
normativo, como nao ser
captados pela importancia das funs;oes fantasfsticas nos motivos
desse progresso, e quaD cativa permanece a vida humana da
i1usao narcfsica que sabemos tecer suas coordenadas
mais
"reais"? E, pOl' outro lado, ja nao esta tudo pesado, junto ao
bers;o, nas incomensuraveis
balans;as da Discordia e do Amor?
Para-alem dessas antinomias
que nos levam ao limiar da
sabedoria, nao ha crime absoluto, e existem ainda, malgrado a
as;ao policial estendida pOl' nossa civilizas;ao ao mundo inteiro,
associas;oes religiosas ligadas pOl' uma pratica do crime, onde
scus adeptos sabem encontrar as presens;as sobre-humanas
que,
no equilfbrio do Universo, zelam pela destrui9ao.
Para nos, dentro dos \imites que nos esfors;amos por definir
como aqueles a que nossos ideais sociais reduzem a compreensao
do crime, e que condicionam
sua objetivas;ao criminologica,
se
nos e possfvel trazer uma verdade de urn rigor mais justo, nao
nos esques;amos de que devemos isso a uma fun9ao privilegiada:
a do recurso do sujeito ao sujeito, que inscreve nossos deveres
na ordem da fraternidade eterna: sua regra e tambem a regra de
toda as;ao permitida a nos.
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Farmulafoes sabre a causalidade ps{quica
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Estas linhas foram pronunciadas em 28 de setembro de 1946,
a tftulo de relatorio, nas jornadas psiquilitricas de Bonneval.
Henri Ey pusera na ordem do dia desses debates 0 tema "A
psicogenese". 0 conjunto dos relatorios e da discussao foi
publicado num volume intitulado Le probLeme de Lapsychogenese des nevroses et des psychoses, lanc;;ado pela editora
Desclee de Brouwer. 0 presente relatorio abriu a reuniao.

I. Critica a uma teoria organicista da loucura,
o organo-dinamicismo de Henri Ey
~onvidado po; nosso anfitriao, ja se van tres anos, a me explicar
dlante de voces sobre a causalidade psfquica, acho-me colocado
nu~a posi~ao dupla. Sou chamado a formular uma coloca~ao
l~adlcaI do problema: a que se sup6e ser minha, e que de fato 0
e. E devo faze-Io num debate que chegou a urn grau de elabora~ao
para 0 qual nao concorri. Penso atender a sua expectativa visando,
nessas dU~s vertentes, ser direto, sem que ninguem possa exigir
que eu seJa completo.
A.fa~tei-me p~r varios anos de qualquer proposito de me
expn~rm. A humI1ha~ao de nos sa epoca, sob 0 jugo dos inimigos
do genero humano, desviou-me disso, e me entreguei, como
FonteneIIe, a !antasia de ter a mao repleta de verdades para
~el.hor encerra-Ias. Confesso 0 ridfculo disso, pOI-que marca os
hmlt~s.?e urn set: no ~omento e~ que ele vai dar urn depoimento.
Con~lla denunclar al alguma falha ante 0 que exige de nos 0
movlmento do mundo, se de novo me foi proposta a fala no
exato ~omento em que se revelou, para os menos clarividentes,
que maIS uma vez a presun~ao do poder so fez servir ao artiffcio
d~ Raza?? D~ixo a~ criterio de voces julgar em que pode padecer
dlsso mmha mvestlga~ao.
Pelo menos, nao pen so estar faltando para com as exigencias
da verdade ao me regozijar de que ela possa, aqui, ser defendida
nas formas corteses de urn torneio da fala.
Eis por que me inclinarei, primeiramente,
pemnte urn esfor~o
de pensamento
e de ensino que e a honra de uma vida e 0
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fundamento de uma obra, e, se lembro a nosso amigo Henri Ey
que, por nossas sustenta~6es teoricas primeiras, entramos juntos
do mesmo lado da Ii~a, nao e apenas por me surpreender por
nos encontrarmos
tao opostos hoje.
Para dizer a verdade, desde a publica~ao, no Encephale de
1936, de seu belo trabalho em colabora~ao com Julien Rouart,
o Ensaio de aplicariio dos princfpios de Jackson a uma concepriio dinamica da neuropsiquiatria, constatei - meu exemplar
traz a marca disso - tudo 0 que 0 aproximava e deveria torna-Io
ainda mais proximo de uma doutrina do disturbio mental que
creio incompleta
e falsa, e que se designa a si mesma em
psiquiatria pelo nome de organicismo.
Com todo 0 rigor, 0 organo-dinamicismo
de Henri Ey inclui-se
validamente nessa doutrina pelo simples fato de que ele nao
pode remeter a genese do disturbio mental como tal - seja ele
funcional ou lesional em sua natureza, global ou parcial em sua
manifesta~ao, e tao dinamico quanto 0 suponhamos em seu mobil
- a outra coisa senao 0 funcionamento dos aparelhos constitufdos na extensao interna ao tegumento do corpo. 0 ponto crucial,
do meu ponto de vista, e que esse funcionamento,
por mais
energetico e integrador que 0 concebamos, continua a repousar,
em ultima analise, numa intera~ao molecular dentro da modalidade da extensao "partes extra partes" em que se constroi a
ffsica classica, ou seja, na modalidade que permite exprimir essa
intera~ao sob a forma de uma rela~ao entre fun~ao e variavel,
a qual constitui seu determinismo.
o organicismo vem se enriquecendo com concep~6es que van
desde as mecanicistas ate as dinamistas, e mesmo as gestaltistas,
c a concep~ao retirada de Jackson por Henri Ey decerto se presta
a esse enriquecimento,
para 0 qual sua propria discussao contribuiu: ele nao sai dos limites que acabo de definir; e e isso que,
do meu ponto de vista, torna irrelevante sua divergencia da
posi~ao de meu mestre Clerambault ou do sr. Guiraud - especificando-se que a posi~ao desses dois autores revelou urn valor
psiquiMrico que me parece 0 menos desprezfvel, veremos em
que sentido.
Seja como for, Henri Ey,nao pode repudiar 0 ambito em que
() cncerro. Baseado numa referencia cartesiana que ele certamente
rcconheceu e cujo sentido rogo-Ihe reavaliar, esse ambito nao
dcsigna outra coisa senao 0 recurso a evidencia da realidade
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ffsica, que e valida para ele e para todos nos desde que Descartes
a fundamentou na no~ao de extensao. As "fun~oes energeticas" ,
nos termos de Henri Ey, nao en tram menos nisso do que as
"fun~oes il1strumentais" , I ja que ele escreveu "que ha nao apenas
a possibilidade mas a necessidade de investigar as condi~oes
qufmicas, anatomicas etc." do processo "cerebral gerador, especifico da doen~a" mental, ou ainda "as lesoes que enfraquecem
os processos energeticos necessarios ao desdobramento das fun~oes psfquicas".
Isso, alias, e evidente, e aqui so fa~o instaurar preliminarmente
a fronteira que tenciono colocar entre nos.
Isto posto, irei ater-me primeiro a uma crftica do organo-dinamicismo de Henri Ey, nao para dizer que sua concep~ao nao
possa sustentar-se, como pro va suficientemente a presen~a de
todos nos aqui, mas para demonstrar, na explicita~ao autentica
que ela deve tanto ao rigor intelectual de seu autor quanta a
qualidade dialetica dos debates de voces, que ela nao tem as
fei~oes da ideia verdadeira.
Talvez haja quem se surpreenda por eu come~ar pelo tabu
filosOfico que atinge a no~ao do verdadeiro na epistemologia
cientffica, des de que nela se difundiram as teses especulativas
chamadas pragmatistas. E que voces verao que a questao da
verdade condiciona em sua essencia 0 fenomeno da loucura, e
II
que, querendo evita-lo, castra-se esse fenomeno da significa~ao
pela qual penso mostrar-lhes que ele se prende ao proprio ser
do homem.
Quanto ao uso crftico que farei del a dentro em pouco, ficarei
proximo de Descartes, enunciando a no~ao do verdadeiro sob a
celebre forma que the deu Spinoza: Idea vera debet cum suo

I. Podemos ler a ultima exposi\=ao atualmente publicada dos pontos de vista
de Henri Ey na brochura que traz 0 relat6rio apresentado por J. de Ajuriaguerra
e H. Hecaen nas Jornadas de Bonneval de 1943 (ou seja, na sessao imediatamente
antecedente). Com efeito, para esse relat6rio, que e uma crftica de sua doutrina,
Henri Ey contribui com uma introdu\=ao e uma longa resposta. Algumas das
cita\=oes que se seguem serao retiradas destas. (Rapports de LaneuroLogie et de
La psychiatrie, H. Ey, J. de Ajuriaguerra e H. Hecaen, ed. Hermann, 1947, nU
1018 da conhecida cole\=ao ••Actualites scientifiques et industrielles".) Outras
cita\=oes, no entanto, encontram-se apenas nos textos datilografados em que se
travou uma discussao muito fecunda que preparou as Jornadas de 1945.
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idea to convenire. Vma ideia verdadeira deve (a enfase recai
sobre essa palavra, que tem 0 senti do de "e sua necessidade
propria"), deve estar de acordo com 0 que e ideado por ela.
A doutrina de Henri Ey demonstra 0 contrario, uma vez que,
a medida que se desenvolve, apresenta uma crescente contradi~ao
com seu problema original e permanente.
Esse problema, do qual e um brilhante merito de Henri Ey
haver sentido e assumido 0 alcance, e 0 que continua a se
inscrever nos tftulos que levam suas produ~oes mais recentes: 0
problema dos limites da neurologia e da psiquiatria - que por
certo nao teria maior importancia do que em rela~ao a qualquer
outra especialidade medica, se nao comprometesse a originalidade propria do objeto de nossa experiencia. Refiro-me a loucura,
assim como louvo Ey pOl' manter obstinadamente esse termo,
com tudo 0 que ele pode apresentar de suspeito, pOl' seu antigo
bafio de sagrado, para aqueles que gostariam de reduzi-lo de
algum modo a omnitudo realitatis.
Para falar em termos concretos, havera alguma coisa que
distinga 0 alienado dos outros doentes, a nao ser pelo fato de 0
cncerrarmos num asilo, enquanto hospitalizamos estes ultimos?
Ou ainda, sera que a originalidade de nosso objeto e da pratica
- social - ou da razao - cientffica?
Estava claro que Henri Ey so poderia afastar-se dessa razao,
a partir do momenta em que foi busca-Ia nas concep~oes de
Jackson. E que estas, por mais notaveis que fossem em sua
cpoca, por suas exigencias totalitarias quanto as fun~oes de
rela~ao do organismo, tem por principio e por fim levar a uma
cscala comum de dissolu~oes, disturbios neurologicos e disturbios psiquiatricos. Foi isso que ocorreu, com efeito, e seja qual
for a ortopedia sutil que Ey introduziu nessa concep~ao, seus
alunos Hecaen, Follin e Bonnafe Ihe demonstram facilmente que
cIa nao permite distinguir essencialmente a afasia da demencia,
a algia funcional da hipocondria, a alucinose das alucina~oes,
nem tampouco uma dada agnosia de um dado delirio.
E eu mesmo the fa~o a pergunta a proposito, por exemplo,
do celebre doente de Gelb e Goldstein, cujo estudo foi isoladamente retomado, sob outros angulos, por Benary e Hochheimer:
esse dpente, afetado por uma lesao occipital que destruiu os dois
sulcos calcarinos, apresentava, em torno de uma cegueira psfquica, disturbios eletivos de todo 0 simbolismo categorial, tais

como uma aboli<;ao do comportamento
do mostrar, em contrastc
com a conserva<;ao do pegar - disturbios agn6sicos elevadfssimos, que devemos conceber como uma assimbolia de todo 0
campo perceptivo -, urn deficit da apreensao significativa como
tal, manifestado pela impossibilidade
de compreender a analogia
num movimento direto da inteligencia, embora pudesse descobri-Ia numa simetria verbal; por uma singular "cegueira para a
intui<;ao do numero" (segundo a expressao de Hochheimer), que
no entanto nao 0 impedia de operaI' mecanicamente
com eles; e
pOl' uma absor<;ao no atual que 0 tornava incapaz de qualquer
assun<;ao do fictfcio e, pOltanto, de qualquer raciocfnio abstrato,
e que com mais forte razao Ihe ban"ava qualquer acesso ao
especulativo.
Dissolu<;ao realmente uniforme, e do mais elevado nfvel, que,
note-se de passagem, repercute em seu fundo ate mesmo no
comportamento
sexual, onde 0 imediatismo do projeto reflete-se
na brevidade do ato ou em sua possibilidade
de interrup<;ao
indiferente.
Acaso nao encontramos af 0 disturbio negativo da dissolu<;ao
global e apical ao mesmo tempo, embora a distancia organo-clfnica me pare<;a suficientemente
representada pelo constraste entre
a lesao localizada na zona de proje<;ao visual e a extensao do
sintoma a toda a esfera do simbolismo?
Ira ele me dizer que a falta de rea<;ao da personalidade restante
ao disturbio negativo e 0 que distingue de uma psicose esse
doente evidentemente
neurol6gico? Eu Ihe responderia que nao
e nada disso. Pois esse doente, alem da atividade profissional
rotineira que conservou, exprime, por exemplo, sua saudade das
especula<;6es religiosas e polfticas que Ihe sao proibidas. Nos
ex ames medicos, ele chega a atingir, por tabela, alguns dos
objetivos que ja nao compreende,
colocando-os "em contato",
como que mecanicamente,
embora deliberadamente,
com os
comportamentos
que continuaram possfveis; e mais impressionante do que a maneira como ele con segue fixar sua somatognosia, para resgatar alguns atos do mostrar, e a maneira como
se arranja, tateante com 0 reservat6rio da linguagem, para superar
alguns de seus deficits agn6sicos. Mais patetica ainda e sua
colabora<;ao com 0 medico na analise de seus disturbios, quando
ele faz certas descobertas de palavras (Anhaltspunkte, pontos de
apoio, por exemplo) para nomear alguns de seus artiffcios.
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Assim, pergunto a Henri Ey: em que ele distingue esse doente
de urn louco? Cabe a mim, se ele nao me der a razao disso em
seu sistema, poder dar-Iha no meu.
Pois, caso ele me responda com os disturbios noiticos das
dissoluroes funcionais, eu Ihe perguntarei em que diferem estes
do que chamo de dissoluroes globais.
De fato, e real mente a rea<;ao da personalidade que, na teoria
de Henri Ey, aparece como especffica da psicose, malgrado as
hesita<;6es dele. E e af que essa teoria mostra sua contradi<;ao e,
ao mesmo tempo, sua fragilidade, pois, a medida que ele desconhece mais sistematicamente
qualquer ideia de psicogenese,
a ponto de declarar em algum lugar ja nem sequer poder
compreender 0 que significa essa ideia,2 vemo-Io exacerbar suas
exposi<;6es com uma descri<;ao "estrutural"
cada vez mais sobrecarregada da atividade psfquica, onde reaparece, ainda mais
paralisante, a mesma discordancia interna. Como YOUdemonstrar,
citando-o.
Para criticar a psicogenese, vemo-Io reduzi-Ia as form as de
uma ideia que se refuta tao mais facilmente quanto mais se as
procUl'a naqueles que sao seus adversarios. Enumero com ele: 0
choque emocional - concebido por seus efeitos fisiol6gicos; os
fatores reacionais - vistos na perspectiva constitucionalista;
os
efeitos traumaticos
inconscientes
na medida em que sao
abandonados,
segundo Ey, por seus pr6prios defensores; e a
sugestao patogenica, enfim, na medida em que (cito) "os mais
ferrenhos organicistas e neurologistas - deixemos de lado os
nomes reservam-se
essa valvula e admitem, a titulo de
evidencia excepcional,
uma psicogenese que eles expulsarn integralmente de todo 0 resto da patologia" .
Omiti apenas urn termo na serie, a teoria da regressao no
inconsciente, tida entre as mais serias, sem duvida por se prestar,
ao menos aparentemente,
a se reduzir - torno a citar - "ao
ataque do eu que se confunde, mais uma vez, em ultima analise,
com a no<;ao de dissolu<;ao funcional".
Retenho essa frase,
repetida de cern maneiras na obra de Henri Ey, porque nela
mostrarei a falencia radical de sua concep<;ao da psicopatologia.
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o que acabo de enumerar resume, diz-nos ele, os "fatos
invocados" (termos textuais) para demonstrar a psicogenese. E
tao f.kil para Ey observar que eles sao "basicamente demonstrativos de qualquer outra coisa" quanta 0 e, para nos, constatar
que uma posi<;ao assim tao comoda nao Ihe causa embara<;os.
Por que sera preciso que, de imediato, indagando-se sobre as
tendencias doutrinais a que, na falta dos fatos, caberia referir
"uma psicogenese" - eu 0 cito - "tao pouco compatfvel com
os fatos psicopatologicos", ele acredite ter que faze-Ias provir
de Descartes, atribuindo a este urn dualismo absoluto, introduzido
entre 0 organico e 0 psfquico? Por mim, sempre acreditei - e
Ey, em nossas conversas da juventude, tambem parecia saber
disso - que se tratava antes do dualismo da extensao e do
pensamento. E de surpreender, ao contrario, que Henri Ey nao
busque nenhum apoio num autor para quem 0 pensamento nao
faz senao errar quando nele se admitem as ideias confusas
determinadas pelas paix6es do corpo.
Talvez, com efeito, mais valha Henri Ey nada fundamentar
em tal aliado, a quem dou a impressao de me fiar bastante. Mas,
por favor, depois de nos haver produzido psicogeneticistas cartesianos da qualidade dos srs. Babinski, Andre-Thomas e Lhermitte, nao va ele identificar "a intui<;ao cartesian a fundamental"
a urn paralelismo psicofisiologico mais digno do Sf. Taine que
de Spinoza. Tamanho distanciamento das origens nos levari a a
crer numa influencia de Jackson ainda mais pemiciosa do que
ela se afigura a princfpio.
Denunciado 0 dualismo imputado a Descartes, entramos, em
pe de igualdade - com uma "teoria da vida psfquica incompatfvel com a ideia de uma psicogenese dos disturbios mentais"
- no dualismo de Henri Ey, que se exprime todo nesta frase
terminal cuja enfase produz urn som tao singularmente passional:
"as doen<;as mentais sao insultos e entraves a liberdade; elas
nao sao causadas pela atividade livre, isto e, puramente psicogeneticas. "
Esse dualismo de Henri Ey parece-me mais grave, por supor
urn equfvoco insustentavel em seu pensamento. Eu me pergunto,
com efeito, se toda a sua analise da atividade psfquica nao
II
repousa num jogo de palavras entre seu livre jogo e sua liberdade.
Acrescentemos a chave da palavra: d~sdobramento.

Ele afirma, com Goldstein, que" a integra<;ao e 0 ser". Por
conseguinte, e preciso que ele englobe nessa integra<;ao nao
apenas 0 psfquico, mas todo 0 movimento do espfrito, e, das
sfnteses as estruturas, das formas aos fenomenos, ele implica af,
com efeito, ate os problemas existenciais. Eu mesmo, Deus me
perdoe, acreditei destacar sob sua pena a expressao "hierarquismo dialetico" , cujo acoplamento conceitual, suponho, teria deixado pensativo ate 0 saudoso Pichon, sobre quem nao desmerece
a memoria dizer que mesmo 0 alfabeto de Hegel era para ele
letra morta.
o movimento de Henri Ey e por certo empolgante, mas nao
se pode segui-Io por muito tempo, em razao de percebermos que
a realidade da vida psfquita e ali esmagada no no, sempre
semelhante e, efetivamente, sempre 0 mesmo, que se aperta com
firmeza cada vez maior em tomo do pensamento de nosso amigo,
na medida mesma de seu esfor<;o para se livrar dele, furtando-Ihe
em conjunto, por uma necessidade reveladora, a verdade do
psiquismo e a da loucura.
De fato, quando Henri Ey come<;a a definir essa tao maraviIhosa atividade psfquica como" nossa adapta<;ao pessoal a realidade", sinto-me num mundo de vis6es tao seguras que todas
as minhas elabora<;6es manifestam-se nele como as de urn
prfncipe c1arividente. Com efeito, de que nao serei eu capaz
nestas alturas em que reino? Nada e impossfvel ao homem, diz
o campones valdense com seu sotaque inimitavel: 0 que ele nao
pode fazer, ele larga. E so Henri Ey me levar, por sua arte da
"trajetoria psfquica" , ao "campo psfquico" , e me convidar a me
deter com ele por urn instante para considerar "a trajetoria no
campo" , para que eu persista em minha felicidade, pela satisfa<;ao
de reconhecer ali formulas similares as que foram minhas quando,
no preambulo de minha tese sobre as psicoses paranoicas, tentei
definir 0 fenomeno da personalidade - ja sem me aperceber de
que nao visavamos os mesmos fins.
Claro, eu "cismo" urn pouco ao ler que, "para 0 dualismo"
(sempre cartesiano, suponho), "0 espfrito e urn espfrito sem
existencia", lembrando-me que 0 primeiro jufzo de certeza que
Descartes baseia na consciencia que 0 pensamento tern de si
mesmo e urn puro jufzo de existencia - cogito ergo sum -, e
me comovo ante essa outra afirma<;ao de que, "para 0 materialismo, 0 espfrito e urn epifenomeno", reportando-me a forma do
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materialismo para a qual 0 espfrito imanente a materia realiza-se
pOI'seu movimento.
Mas quando, passando a conferencia de Henri Ey sobre a
n09ao de disturbios nervosos,3 chego ao "nfvel que caracteriza
a cria9ao pOI' uma causalidade propriamente psfquica", e fico
sabendo que" af se concentra a realidade do Eu" , e que atraves
disso "se consuma a dualidade estrutural da vida psfquica, vida
de rela9ao entre 0 mundo e 0 Eu, que anima todo 0 movimento
dialetico do espfrito, 0 qual se esfor9a perenemente, na ordem
da a9ao e na ordem teorica, pOI' reduzir essa antinomia, sem
jamais consegui-lo, ou pelo menos pOI'tentar conciliar e harmonizar as exigencias dos objetos, do Outro, do corpo, do Inconsciente e do Sujeito consciente", nesse momento, eu acordo e
protesto: 0 livre jogo de minha atividade psfquica nao comporta,
de modo algum, que eu me esforce tao penosamente. Pois nao
ha nenhuma antinomia entre os objetos que percebo e meu corpo,
cuja percep9ao constitui-se, justamente, pOI'um acordo dos mais
naturais com eles. Meu inconsciente me leva, com a maior
tranqUilidade do mundo, a dissabores que nao penso atribuir-Ihe
em nenhum grau, pelo menos ate me ocupar dele atraves dos
meios refinados da psicanalise. E nada disso me impede de me
conduzir perante 0 outro com um egofsmo irredutfvel, sempre
na mais sublime inconsciencia de meu Sujeito consciente. Pois,
se eu nao tentar atingir a esfera inebriante da oblatividade, cara
aos psicanalistas franceses, minha experiencia ingenua nao me
criara nenhuma dificuldade com esse dissabor que, sob 0 nome
de amor-proprio, foi detectado pelo talento perverso de La
Rochefoucauld na trama de todos os sentimentos humanos, ate
mesmo na do amor.
Na verdade, toda essa "atividade psfquica" parece-me entao
um sonho - e sera que pode ser 0 sonho de urn medico que,
milhares e milhares de vezes, pode ouvir desenrolar-se antes
seus ouvidos essa cadeia bastarda de destino e inercia, lances
de dados e estupor, falsos sucessos e encontros desconhecidos,
que compoe 0 texto corrente de uma vida humana?
Nao; ele e, antes, 0 sonho do fabricante de automatos, do
qual Ey sabia tao bem zombaI' comigo no passado, dizendo-me

3. Loc. cit., p.I22. Cf.
p.?!.
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texto publicado no numero atual dessa Revue veja
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espirituosamente que em toda concep9ao organicista do psiquismo sempre encontramos, dissimulado, "0 homenzinho que esta
dentro do homem", atento a fazer a maquina responder.
Essas quedas do nfvel da consciencia, esses estados hiponoides, essas dissolu90es fisiologicas, que outra coisa sao eles, caro
Ey, senao que 0 homenzinho que ha dentro do homem sente dor
de cabe9a, isto e, dol' no outro homenzinho, sem duvida, que
ele proprio tem em sua cabe9a, e assim infinitamente? Pois 0
antigo argumento de Polixena conserva seu valor, nao importa
de que modo tomemos por dado 0 ser do homem, seja em sua
essencia como Ideia, seja em sua existencia como organismo.
Assim, nao sonho mais, e quando leio agora que, "projetado
numa realidade ainda mais espiritual, constitui-se 0 mundo dos
valores ideais, nao mais integrados, pOl'em infinitamente integradores: as cren9as, 0 ideal, 0 projeto de vida, os valores do
jufzo logico e da consciencia moral", vejo muito bem que de
fato existem cren9as e um ideal, que se articulam num mesmo
psiquismo com um projeto de vida tao avesso ao jufzo logico e
a consciencia moral que produz um fascista, ou, mais simplesmente, urn imbecil ou um trapaceiro. E concluo que a forma
integrada desses ideais nao implica, para eles, nenhuma culmina9ao psfquica, e que sua a9ao integradora nao tem nenhuma
rela9ao com seu valor - e pOl·tanto que tambem af deve haver
um erro.
Certamente nao e meu proposito, senhores, depreciar a importancia de seus debates, nem tampouco os resultados a que
voces chegaram. No que tange a dificuldade em causa, eu logo
estaria fadado a enrubescer pOl' subestima-Ia. Ao mobilizar 0
gestaltismo, 0 behaviorismo, termos de estrutura e da fenomenologia para par a prova 0 organo-dinamicismo, voces mostraram
recursos de ciencia que pare90 estar desprezando, mediante um
recurso a princfpios talvez urn pouco seguros demais e a uma
ironia decerto meio arriscada. E que me pareceu que, ao atenuar
os termos na balan9a, eu os ajudaria mais a desatar 0 no que
denunciei ha pouco. Mas, para lograr nisso urn exito mais pleno
nos espfritos que ele oprime, seria preciso, talvez, que fosse 0
proprio Socrates a tomar a palavra aqui, ou, de preferencia, que
cu os escutasse em silencio.
Pois a autentica dialetica em que voces empenham seus termos,
c que confere estilo a sua jovem Academia, basta para garantir

o rigor de seu progresso. Eu mesmo me apoio nela, e nisso me
sinto bem mais a vontade do que na reverencia idolatra as palavras
que vemos imperar em outros lugares, especialmente no serralho
psicanalftico. Mas, acautelem-se quanto ao eco que as de voces
podem evocar fora do recinto em que sua inten~iio as animou.
o uso da fala requer muito mais vigilancia na ciencia do
homem por toda parte, pois nela compromete 0 proprio ser de
seu objeto.
Qualquer atitude vacilante para com a verdade sempre podeni
desviar nossos term os de seu senti do, e esses tipos de abusos
nunca siio inocentes.
Voces estiio publicando - pe~o desculpas por evocar uma
experiencia pessoal - urn artigo sobre 0" Para-alem do princfpio
de realidade",
onde criticam nada mais nada menos do que 0
status do objeto psicologico, tentando primeiramente estabelecer
uma fenomenologia da rela~iio psicanalftica tal como vivida entre
o medico e 0 doente. E do horizonte do cfrculo de voces vem-Ihes
considera~6es sobre a "relatividade
da realidade" , que os fazem
tomar aversiio por sua propria rubrica.
Foi com urn sentimento assim, bem sei, que 0 grande espfrito
de Politzer renunciou a expressiio teorica em que teria deixado
sua marca indelevel, para se dedicar a uma a~iio que iria arrebata-Io de nos irreparavelmente.
Pois niio percamos de vista, ao
exigir, seguindo os passos dele, que uma psicologia concreta se
constitua como ciencia, que nisso ainda estamos apenas nas
postula~6es formais. Quero dizer que ainda niio conseguimos
estabelecer a mfnima lei em que se paute nossa eficiencia.
A tal ponto que, vislumbrando
0 senti do operatorio
dos
vestfgios que deixou nas paredes de suas cavernas 0 homem da
pre-historia, pode ocorrer-nos que realmente sabemos menos do
que ele sobre 0 que eu chamaria, muito intencionalmente,
de
materia psfquica. Assim, na impossibilidade
de, como Deucaliiio,
das pedras fazer homens, tomemos 0 cui dado de niio transformar
as palavras em pedras.
Ia seria born se, por urn puro artiffcio da mente, pudessemos
ver desenhar-se 0 conceito de objeto em que se fundaria uma
psicologia cientffica. E a defini~iio de tal conceito que sempre
declarei necessaria, que anunciei como proxima e que, em favor
do problema que voces me prop6em, tentarei realizar hoje,
expondo-me, por meu turno, a suas c~fticas.
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Que ha de mais indicado para esse fim do que partir da situa~iio
em que estamos, reunidos para debater a causalidade da loucura?
Por que esse privilegio? Haveria num louco urn interesse maior
do que no caso de Gelb e Goldstein, que ha pouco evoquei em
linhas gerais, e que revela niio apenas ao neurologista,
mas
tambem ao filosofo, e sem duvida mais ao filosofo do que ao
neurologista, uma estrutura constitutiva do conhecimento humano, ou seja, 0 suporte que 0 simbolismo do pensamento encontra
na percep~iio visual, e que chamarei, com Husserl, de uma rela~iio
de Fundierung, funda~iio?
Que outro valor humano jaz na loucura?
Quando defendi minha tese sobre A psicose paran6ica em suas
rela(;oes com a personalidade, urn de meus mestres pediu-me que
formuJasse 0 que, em suma, eu me havia proposto com ela: "Em
suma, senhor" , comecei, "niio podemos esquecer que a loucura e
urn fenomeno do pensamento ... " Niio digo que com isso eu tenha
indicado suficientemente meu proposito: 0 gesto que me interrompeu tinha a firmeza de urn chamamento ao pudor: "Sei, e dafT' ,
significava ele. "Passemos as coisas serias. Sera que 0 senhor vai
agora nos fazer caretas? Niio desonremos esta hora solene. Num
dignus eris intrare in nostro docto corpore cum isto voce: pensaref" Niio obstante, fui aprovado como doutor, com os incentivos
que convem dar aos espfritos espontaneos.
Assim, retorno minha explica~iio, para uso de voces, quatorze
anos depois, e voces estiio venda que, nesse passo - se niio me
tirarem a tocha da miio ... pois bern, entiio tirem-na! -, a defini~iio
do objeto da psicologia niio ira longe, ainda que eu ate la fa~a
companhia
as luzes que iluminam este mundo. Pelo menos,
espero que nesse momento 0 movimento do mundo as tenha
feito enxergarem 0 bastante, a essas proprias luzes, para que
nenhuma del as possa mais encontrar na obra de Bergson a sfntese
dilatadora que satisfez as "necessidades
espirituais"
de uma
gera~iio, nem nada alem de uma coletanea bastante curiosa de
exercfcios de ventriloquia metaffsica.
Antes de fazer os fatos falarem, convem, com efeito, reconhecer as condi~6es de sentido que os diio a nos como tais. Por
isso e que penso que a palavra de ordem de urn retorno a
Descartes niio seria inutil.
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Quanto ao fen6meno da loucura, se ele nao 0 aprofundou em
suas Medita~'i5es, ao menos consideremos revelador 0 fato de 0
haver encontrado, com inesquecfvel alegria, desde os primeiros
passos de sua partida para a conquista da verdade:
"E como poderia eu negar que estas maos e este corpo sao
meus, a nao ser, talvez, que me compare a alguns insensatos,
cujo cerebro e tao perturbado e ofuscado pelos negros vapores
da bile que eles constantemente garantem ser reis quando sao
muito pobres, estar vestidos de OUro e purpura quando estao
inteiramente nus, ou entao imaginam ser dintaros, ou ter urn
corpo de vidro? Mas, qual! eles sao loucos, e eu nao seria menos
extravagante se me pautasse em seus exemplos."
E ele segue adiante, embora, como veremos, pudesse ter-se
detido, nao sem frutos para sua investiga~ao, nesse fen6meno
da loucura.
Reconsideremo-Io, pois, no conjunto, segundo seu metodo. E
nao a maneira do mestre venerado que nao fazia apenas cortar
as efusoes explicativas de seus alunos, aquele para quem as dos
alucinados eram urn tamanho escandalo que ele os interrompia'
assim: "Mas 0 que voce esta me dizendo, meu amigo? Isso nao
e verdade, nada disso. Olhe la, hein?" Podemos tirar desse tipo
de interven~ao urn lampejo de senti do: 0 verdadeiro esta "por
dentro", mas, em que ponto? Seguramente, pelo uso da palavra,
nao podemos fiat'-nos mais aqui na mente do medico que na do
doente.
Antes, sigamos Henri Ey, que, em seus primeiros trabalhos,
como Descartes em sua Frase simples, e sem duvida nao por urn
encontro casual nessa epoca, valoriza a mola essencial da cren~a.
Esse fen6meno, com sua ambigtiidade no ser humano, com
seu excesso e sua escassez quanto ao conhecimento - ja que
ele e menos que saber, porem talvez seja mais: afirmar e
comprometer-se, mas nao e ter certeza -, Ey viu admiravelmente
que ele nao podia ser eliminado do fen6meno da alucina~ao e
do delfrio.
Mas a analise fenomenol6gica requer que nao se salte nenhuma
etapa, e qualquer precipita~ao af e fatal. Direi que a imagem s6
aparece ali numa justa acomoda~ao do pensamento. Nesse ponto,
para nao cair no erro de delirar com 0 doente, que ele censurava
nos mecanicistas, Ey cometeu 0 erro contrario de incluir no
fen6meno, com demasiada pressa, 0 jufzo de valor cujo exemplo

,
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c6mico precedente, que ele apreciava por seu justo valor, deveria
te-Io advertido de que equivalia a eliminar ao mesmo tempo
qualquer compreensao. POl'uma especie de vertigem mental, ele
dissolveu a no~ao de cren~a, que mantinha sob seus olhos, na
do erro que iria absorve-Io como faz uma gota d' agua com outra
que a toca. Por conseguinte, toda a opera~ao malogra. Cristalizado, 0 fen6meno torna-se objeto de jufzo e, em pouco tempo,
PUro e simples objeto.
"Onde ficaria 0 erro", escreve ele na p.170 de seu livro
Hallucinations et delire,4 "onde ficaria 0 erro, e 0 delfrio, alias,
se os doentes nao se enganassem? No entanto, tudo em suas
afirma~6es, em seu jufzo, revela-nos esse erro (interpreta~oes,
ilus6es, etc,)." E tambem na pagina 176, enunciando as duas
"atitudes possfveis" perante a alucina~ao, ele assim define a
sua: "N6s a consideramos urn erro que e preciso admitir e
explicar como tal, sem nos deixarmos levar por sua miragem.
Ora, sua miragem leva, necessariamente, se nao tomarmos cuidado, a basea-Ia em fen6menos efetivos e, com isso, a construir
hip6teses neurol6gicas mais ou menos inuteis, pois nao atingem
aquilo que fundamenta 0 pr6prio sintoma: 0 erro e 0 delfrio."
Assim, como nao causar especie 0 fato de que, tao bem
advertido contra a tenta~ao de basear numa hip6tese neurol6gica
a "miragem da alucina~ao, concebida como uma sensa~ao anormal" , ele se apresse a fundamentar numa hip6tese semelhante
aquilo que chama de "erro fundamental" do delfrio, e que,
repugnando-Ihe justificadamente, na pagina 168, fazer da alucina~ao como sensa~ao anormal "urn objeto situado nas dobras
do cerebro" , ele mesmo nao hesite em situar ali 0 fen6meno da
cren~a delirante, considerado como urn fen6meno de deficit?
Por mais elevada, portanto, a tradi~ao em que ele se encontra,
foi ali que ele tomou 0 caminho en'ado. Teria escapado deste
ao se deter antes do saito que rege nele a pr6pria no~ao de
verdade. Ora, se nao ha progresso possfvel no conhecimento que
nao seja movido por essa no~ao, esta em nossa condi~ao, como
veremos, correr sempre 0 risco de nos perdermos por nosso
melhor movimento.
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Nenhum lingtiista e nenhum filosofo poderia mais sustentar,
com efeito, uma teoria da Iinguagem como urn sistema de signos
que reproduzisse 0 das realidades, definidas pelo com urn acordo
das mentes sas em corpos saos; so mesmo 0 sr. Blondel para
parecer acreditar nisso, nessa obra sobre a Consciencia morbida
que e de fato a elucubrarrao mais limitada que ja se produziu,
tanto sobre a loucura quanto sobre a linguagem, e para esbarrar
no problema do inefavel, como se a Iinguagem nao 0 instaurasse

Pode-se dizer que 0 erro e urn deficit no senti do que essa
palavra tern num balanrro, mas nao a crenrra em si, mesmo que
ela nos engane. Pois a crenrra pode extraviar-se no mais alto
grau por urn pensamento sem deteriorarrao, como nos comprova
o proprio Ey nesse momento.
~m que consiste, portanto, 0 fenomeno da crenrra delirante?
Ele e, Igamos, desconhecimento,
com 0 que esse termo contem
de antinomia essencial. Pois desconhecer supoe urn reconhecimento, como evidencia odesconhecimento
sistematico,
onde
realm-eI11e-d-eV'e~seadmitir qu-e 0 que -€ negadoe de algum modo
reconhecido.
- ~nto
ao pertencimento do fenomeno ao sujeito - Ey insiste
nisso, e nao se po de insistir demais no que e evidente -, a
alucinarrao e um erro: "moldada pela massa da personalidade
do sujeito e feita de sua propria atividade" . A parte as reservas
que me inspira 0 uso das palavras massa e atividade, de fato me
parece claro que, nos sentimentos de innuencia e automatismo,
o sujeito nao reconhece suas proprias produrroes como sendo
suas. No que todos concordamos em que um louco e urn louco.
Mas, acaso 0 mais notavel nao e que ele tenha que conhece-Ias,
e nao consistira a questao em saber 0 que ele ali conhece de si,
sem se reconhecer?
Pois, quanto a realidade que 0 sujeito confere a esses fenomenos, urn carater muito mais decisivo do que a sensorialidade
que ele experimenta
neles ou a crenrra que Ihes atribui e que
todos esses fenomenos, sejam quais forem - alucinarroes, interpretarroes, intuirr6es -, e nao importa com que alheamento e
estranheza sejam vividos por ele, todos 0 visam pessoalmente:
eles 0 desdobram, respondem-Ihe,
fazem-Ihe eco e leem nele,
assim como ele os identifica, interroga, provoca e decifra. E,
quando vem a Ihe faltar todo e qualquer meio de exprimi-Ios,
sua perplexidade nos evidencia nele, mais uma vez, uma hiancia
interrogativa,
ou seja, toda a loucura e vivida no registro do
senti do.
o interesse patetico que ela comporta, assim, da uma primeira
resposta a pergunta por nos proposta sobre 0 valor humano de
seu fenomeno. E seu alcance metaffsico revela-se em que 0
fenomeno da loucura nao e sepanivel do problema da significarrao
para 0 ser em geral, isto e, da linguagem para 0 homem.

sem a loucura.
A Iinguagem do homem, esse instrumento de sua mentira, e
atravessada de ponta a ponta pelo problema de sua verdade:
_ seja por traf-Ia, na medida em que e a expressao de sua
hereditariedade
organica, na fonologia do flatus vocis; das "paixoes do corpo" no senti do cartesiano, isto e, de sua alma, na
modularrao passional; e da cultura e da historia que constituem
sua humanidade,
no sistema semantico que 0 formou quando
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crianrra;
_ seja por manifestar essa verdade como intenrrao, abrindo-a
eternamente para a questao de saber como aquilo que exprime
a mentira de sua particularidade
pode chegar a formular 0
universal de sua verdade.
Questao onde se inscreve toda a historia da filosofia, desde
as aporias platonicas da essencia ate os abi~mos pascaha~os.da
existencia - inclusive na ambigtiidade radical que nela mdlca
Heidegger, na medida em que verdade significa revelarrao.
A palavra [mot] nao e signo, mas no de significarrao. E se eu
disser a palavra "cortina",
par exemplo, isso nao e apenas
designar por convenrrao 0 uso de urn objeto, que po de ser
diversificado de mil maneiras pelas intenrroes com que e percebido pelo operario, pelo comerciante, pelo pi~t~r ou ~elo psi~ologo gestaltista como trabalho, valor de troca, flslOno~ua co.londa
ou estrutura espacial. Ela e, por metafora, uma cortma [ndeau]
de arvores; por trocadilho, 0 marulhar e 0 riso da agua [les rides
et les ris de l'eau], e meu amigo Leiris domina melhor que eu
essas brincadeiras glossolalicas.
Por decreto, ela e 0 limite de
meu domfnio ou, ocasionalmente,
anteparo e tela de minha
meditarrao no quarto que partilho. Por milagre, eo esparro aberto
para 0 infinito, 0 desconhecido no limiar ou na partida de ma~ha
do solitario. E, por obsessao, 0 movimento em que se tral a
presenrra de Agripino no Conselho do Imperio, ou 0 olhar da
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sra. de Chasteller a passagem de Lucien Leuwen. E, por desprezo,
~olonio a quem agrido: "Urn rato! Urn rato! Urn rata enorme!"
E, por inteljeic;ao, no entreato do drama, 0 grito de minha
impaciencia
ou a expressao de meu enfado. Cortina! E uma
imagem, enfim, do sentido como sentido, que, para se descobrir,
tern que ser desvelado.
Assim, na linguagem se justificam e se denunciam as atitudes
do ser, dentre as quais 0 "born senso" efetivamente manifesta
"a coisa mais difundida do mundo", mas nao a ponto de se
reconhecer naqueles para quem, quanto a isso, Descartes e facil
demais.
Por isso e que, numa antropologia em que 0 registro do cultural
no homem inclui, como deve ser, 0 do natural, poderfamos definir
concretamente
a psicologia como 0 campo do insensato, ou, dito
de outra maneira, de tudo aquilo que cria no no discurso como indicam suficientemente
as "palavras"
da paixao.
Enveredemos
por esse caminho para estudar as significac;oes
da loucura, como nos convidam a fazer as modalidades originais
que nela mostra a linguagem: as alusoes verbais, as relac;oes
cabalfsticas, os jogos de homonfmia e os trocadilhos que cativaram 0 exame de urn Guiraud5 e, direi eu, 0 toque de
singularidade
cuja ressonancia e preciso sabermos ouvir numa
palavra para detectar 0 delfrio, a transfigurac;ao do termo na
intenc;ao inefavel, a fixac;ao da ideia no semantema (que aqui,
precisamente,
tende a se degradar em signo), os hfbridos do
vocabulario, 0 dincer verbal do neologismo, 0 enviscamento da
sint~xe, a duplicidade da enunciac;ao, e tambem a coerencia que
equlvale a uma logica, a caracterfstica que, pela unidade de urn
estilo nas estereotipias,
marca cada forma de delfrio: tudo isso
pelo qual 0 alienado, atraves da fala ou da pena, comunica-se
conosco.
E af que devem se revelar para nos as estruturas de seu
conhecimento,
sobre as quais e singular (sem duvida nao por
puro acaso), que tenham sido justamente mecanicistas, como urn
Clerambault e urn Guiraud, que melhor as desenharam. Por mais
falsa que seja a teoria em que eles as abrangeram, verifica-se

•• Les formes verbales de I'interprelation delirante", Ann. Medico-psycho/.,
1921, III semestre, p.395 e 412.
'
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que ela Ihes harmonizou notavelmente 0 espfrito com urn fenomenD essencial dessas estruturas: a especie de "anatomia"
que
nelas se manifesta. A propria referencia constante da analise de
Clerambault ao que ele denomina, com urn termo algo diaforesco,
de "ideogenico"
nao e outra coisa senao essa busca dos limites
da significac;ao. Assim, paradoxalmente,
ele acaba desdobrando,
de urn modo cujo alcance singular e compreensfvel, 0 magnffico
leque de estruturas que vai dos chamados "postulados" dos
delfrios passionais aos chamados fenomenos basais do automa-

tismo mental.
Eis por que creio que ele fez mais do que qualquer urn pela
tese psicogenetica; em todo caso, voces verao como entendo isso.
De Clerambault
foi meu unico mestre na observac;ao dos
doentes - depois do sutilfssimo e delicioso Trenel, a quem
cometi 0 erro de abandonar cedo demais - a postular nas esfer;ls
consagradas da ignorancia magisterial.
Pretendo ter seguido seu metodo na analise do caso de psicose
paranoica que foi objeto de minha tese, caso do qual demonstrei
a estrutura psicogenetica
e designei a entidade clfnica, pela
denominac;ao mais ou menos valida de paranoia de autopuni(:iio.
Essa enferma me chamara a atenc;ao pela significac;ao ardente
de suas produc;oes escritas, cujo valor literario impressionou
muitos escritores, desde Fargue e do caro Crevel, que as leram
antes de todos, ate Joe Bousquet,6 que as comentou pronta e
admiravelmente,
e Eluard,7 que delas captou mais recentemente
a poesia "involuntaria".
Sabemos que 0 nome Aimee com que
mascarei sua pessoa e 0 da figura central de sua criac;ao roma-
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nesca.
Quando relino os resultados da analise que fiz delas, creio
que logo se destaca uma fenomenologia
da loucura, completa
em seus termos.
Os pontos de estrutura

que ali se revel am essenciais

formu-

lam-se, com efeito, como se segue:
a) A linhagem
das perseguidoras
que se sucedem em sua
historia repete, quase sem variac;ao, a personificac;ao de urn ideal

6. No numero 1 da Revue: 14. rue du Dragon (Ed. Cahiers d' Art).
7. Paul Eluard, Poes;e ;nvo!onta;re et poesie intelllionnelle, opusculo editado
por Seghers Poesie 42.
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de malignidade contra 0 qual sua necessidade de agressao vai
crescendo.
Nao apenas ela buscou constantemente 0 beneplacito e, ao
mesmo tempo, as sevfcias de pessoas que encarnam esse tipo,
dentre aquelas que Ihe eram acessfveis na realidade, como
tambem tendeu em sua conduta a realizar, sem reconhece-Io, 0
proprio mal que ela denunciava: vaidade, frieza e abandono de
seus deveres naturais.
b) Sua representa~ao de si mesma, ao contrario, exprime-se
num ideal total mente oposto de pureza e devotamento, que a
expoe como vftima as investidas do ser detestado.
c) Observa-se, ademais, uma neutraliza~ao da categoria sexual
em que ela se identifica. Essa neutraliza~ao, confessada ate a
ambigUidade em seus escritos, e talvez levada a inversao imaginativa, e coerente com 0 platonismo da erotomania c1assica
que ela desenvolve em rela~ao a varias personifica~oes masculinas, e com a prevalencia das amizades femininas em sua historia
real.
d) Essa historia e constitufda por uma luta indecisa para
realizar uma vida comum, ao mesmo tempo sem abandonar ideais
que qualificarfamos de bovaristas, sem colocar nesse termo a
menor deprecia~ao.
Depois, uma progressiva interven~ao da irma primogenita em
sua vida extirpa-a por completo, pouco a pouco, de seu lugar
de esposa e mae.
e) Essa interven~ao a eximiu, de fato, de seus deveres familiares.
Mas, a medida que a foi "liberando", desencadearam-se e se
constitufram os fenomenos de seu delfrio, que atingiram 0 apogeu
no momenta em que, com a propria incidencia deles concorrendo
para isso, ela se descobriu total mente independente.
f) Esses fenomenos surgiram numa serie de impulsos que
designamos pela expressao, que alguns tiveram a fineza de
preservar, momentos fecundos do delfrio.
Algumas resistencias com que pudemos deparar, ao abranger
numa tese psicogenetica a apresenta~ao "elementar" desses
momentos, parecem-nos dissolver-se, atualmente, no aprofundamento que essa tese desde entao ganhou entre nos. E 0 que
mostraremos dentro em pouco, na medida em que nos permitir
o equilfbrio desta exposi~ao.
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g) E de se notar que, embora a doente pal'e~a sofrer com 0
fato de seu filho ser-lhe retirado por essa irma, cujo mau agouro
a unica entrevista destacou ate mesmo para nos, ela se recusa a
considera-la em si mesma como hostil ou sequer nefasta, nem
nesse aspecto nem em qualquer outro.
Ao contrario, ela ataca com inten~ao homicida a mais recente
das pessoas em quem identificou suas perseguidoras, e esse ato,
apos 0 prazo necessario a conscientiza~ao do duro pre~o com
que ela tern que paga-lo na abje~ao da prisao, tern como efeito
o declfnio, nela, das crenc;as e fantasias de seu del frio.
Assim, procuramos situar a psicose em suas relac;oes com a
totalidade dos antecedentes biograficos, das intenc;oes confessas
ou nao da doente, dos motivos, enfim, percebidos ou nao, que
se destacam da situac;ao contemporanea de seu delfrio - ou
seja, como indica 0 tftulo de nossa tese, em suas relac;oes com
a personalidade.
Parece-nos ressaltar disso, desde 0 comec;o, a estrutura geral
do desconhecimento. Mas ha que entende-Ia bem.
Seguramente, pode-se dizer que 0 louco se acredita diferente
de quem e, como esta conti do na frase sobre '.'aqueles que se
acreditam vestidos de DurOe purpura" , onde Descartes se resigna
com as mais anedoticas das historias de loucos, e com a qual se
contenta 0 autor cheio de autoridade a quem 0 bovarismo,
acomodado proporcionalmente a sua simpatia pelos doentes, deu
a chave da paranoia.
Mas, alem de a teoria do sr. Jules de Gaultier concernir a urn
aspecto dos mais normais da personalidade humana - seus
ideais -, convem assinalar que, se urn homem que se acredita
rei e louco, nao menos 0 e urn rei que se acredita rei.
E 0 que provam 0 exemplo de Lufs II da Baviera e de alguns
outros personagens reais, bem como 0 "born senso" de qualquer
urn, em nome do qual, justificadamente, exige-se das pessoas
colocadas nessa situac;ao "que desempenhem bem seu pape!",
mas sente-se com incomodo a ideia de que elas "acreditem
nisso" para valer, ainda que atraves de uma considerac;ao superior
de seu dever de encarnar uma func;ao na ordem do mundo, pela
qual elas assumem bastante bem a imagem de vftimas eleitas.
o momento de virada e dado, aqui, pela mediac;ao ou pelo
imediatismo da identifica~ao e, para dizer a palavra, pela enfatuac;ao do sujeito.
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Para me fazer en tender, evocarei a simp<itica figura do janota
nascido na abastan~a, que, como se diz, "nao desconfia de nada" ,
especial mente do que deve a essa auspiciosa fortuna. 0 born
senso tern 0 costume de qualifica-Io,
con forme 0 caso, de
"inocente bem-aventurado"
ou de "bostinha".
Ele se erait [" se
acha"], como se diz em Frances: no que 0 espfrito da Ifngua p6e
a enfase on de convem, isto e, nao na inadequac,;ao de urn atributo,
mas num modo verbal, pois 0 sujeito se acredita em sum a aquilo
que ele e, urn felizardo, mas 0 born senso Ihe deseja, in petto,
o empecilho que ha de revelar-Ihe que ele nao 0 e tanto quanto
acredita. Que nao me venham dizer que estou fazendo pilherias,
e da qualidade que se mostra no dito de que Napoleao era urn
cara que se acreditava Napoleao. Porque Napoleao de modo
algum se acreditava Napoleao, pOI' saber muito bem pOI' que
meios Bonaparte havia produzido N apoleao e 0 quanta Napoleao,
como 0 deus de Malebranche,
sustentava a cada instante sua
existencia. Se ele se achou Napoleao, foi no momenta em que
Jupiter decidiu armina-Io, e, consumada sua queda, ocupou suas
horas de lazer a mentir para Las Cases,8 em paginas sem conta,
para que a posteridade
achasse que ele se havia acreditado
Napoleao, condic,;ao necessaria para convence-Ia, ela mesma, de
que ele de fato fora Napoleao.
Nao creiam que estou me perdendo, numa formulac,;ao que
deve levar-nos a nada menos do que ao cerne da dialetica do
ser - pois e exatamente nesse ponto que se situa 0 desconhecimento essencial da loucura, que nos sa doente manifesta perfeitamente.
Esse desconhecimento
revela-se na revolta com que 0 louco
quer impor a lei de seu corac,;ao ao que se Ihe afigura como a
desordem do mundo, iniciativa "insensata"
- mas nao pOI' ser
uma falta de adaptac,;ao a vida, formula que se ouve correntemente
em nosso meio, embora a mais fnfima reflexao sobre nossa
experiencia
deva demonstrar-nos
sua desonrosa futilidade iniciativa insensata, dizia eu, basicamente pOl'que 0 sujeito nao
reconhece nessa desordem do mundo a propria manifestac,;ao de
seu ser atual, nem que 0 que ele sente como a lei de seu corac,;ao

8. Emmanuel,
conde de Las Cases, autor do Memorial de Sta. Helena, que
narra os relatos de Napoleao I ap6s sua deportac;;ao. (N.E.)

e apenas a imagem tao invertida quanto virtual ~esse mesmo
ser. Ele desconhece duplamente, pOl·tanto, e preclsamente pOI'
separar a atualidade da virtualidade. Ora, ele so pode escapa~
dessa atualidade atraves dessa virtualidade. Assim, seu ser esta
encerrado num cfrculo, a menos que ele 0 rompa pOI' alguma
violencia, na qual, desferindo seu golpe contra 0 que Ihe par~ce
ser a desordem, atinge a si mesmo atraves do contragolpe soclalej
Tal e a formula geral da loucura que encontramos em Hegel,
pois nao creiam que estou inovando, aind~a que tenh~ julgado
dever tomar 0 cuidado de apresenta-Ia a voces de forma I1ustrada.
Digo "formula geral da loucura" no sentido de que podemos
ve-Ia aplicar-se particularmente
a qualquer u~a das fases pel~s
quais se realiza mais ou menos, em cada destmo, 0 desenvol~lmento dialetico do ser humano, e de que ela sempre se reahza
ali como uma estase do ser, numa identificac,;ao ideal que caracteriza esse ponto de urn destino particular.
Ora, essa identifica~ao, cujo carateI' sem mediac,;ao e "presunc,;oso" eu quis fazer sentir ha pouco, eis que ela se demonstra
como a rela~ao do ser com 0 que ele tern de melhor, ja que esse
ideal representa nele sua liberdade.
.
Para dizer essas coisas em termos mais galantes, eu podena
demonstra-Ias a voces atraves do exemplo a que 0 proprio Hegel
se reportou em espfrito quando desenvolveu
essa analise na
Fenomenologia,1O isto e, se nao me falha a memoria, em 1806,
enquanto esperava (isto, note-se de passagem, para se~ i~c1ufdo
num dossie que acabo de abrir), enquanto esperava, dlZla eu, a
aproxima~ao da Weltseele, a Alma do mundo, que ele reconheceu
em Napoleao, para 0 fim preciso de revelar a este ~ que ,ele
assim tinha a honra de encarnar, embora parecesse Ignora-Io
profundamente.
0 exemplo de que faIn e 0 personagem de Karl
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9. Cf. La philosophie de l'esprit, Irad. Vera, publicado peta Germer Bai.lliere
em 1867; e a Fenomenologia do espfriro, obra a que voltaremos mms ad1Unt~,
da qual Jean Hyppolite forneceu, em 1939, uma excelente tradw;:ao em dOiS
volumes na Aubier.
10. Os leitores franceses ja nao poderao ignorar essa obra, depois que Jean
Hyppolite colocou-a a seu alcance, e de maneira a satisfazer os mais eXigen~es,
em sua tese que acaba de ser publicada
na Aubier, e quando t1verem sldo
publicadas na NRF as ~otas do curso qu~ 0 sr. Alexandre Kojeve the dedlcou
durante

cinco anos na Ecole des Hautes

Etudes.

Moor, 0 heroi dos Salteadores de Schiller, familiar a memoria
de qualquer alemao.
Mais acessfvel a nossa, e tambem mais agradavel para meu
gosto, evocarei 0 Alceste de Moliere. Niio sem antes observar
que 0 fato de ele nao ter deixado, desde seu aparecimento, de
ser urn problema para nossos espfritos bem pensantes, nutridos
de "humanidades" , demonstra suficientemente que essas coisas
que discuto niio sao, em absoluto, tao vas quanto gostariam de
fazer crer os ditos espfritos bem pensantes quando as qualificam
de pedantescas, menos, sem duvida, para se pouparem 0 esfor~o
de compreende-las do que as conseqtiencias dolorosas que lhes
seria preciso tirar por si mesmos de sua sociedade, depois de as
haverem compreendido.
Tudo parte do fato de que a "bela alma" de Alceste exerce
sobre 0 espfrito bem pensante urn fascfnio a que ele nao pode
resistir, sendo "nutrido de humanidades". Entao, dara Moliere
razao a complacencia mundana de Philinte? Sera possfvel, Deus
meu! exclamam alguns, enquanto outros tem que reconhecer,
com as intlexoes ceticas da sabedoria, que realmente tem de ser
assim, do jeito que 0 mundo vai.
Creio que a questao nao e a sabedoria de Philinte, e a solu~iio
talvez chocasse esses senhores: e que Alceste e louco, e Moliere
o mostra como tal - justamente pelo fato de que, em sua bela
alma, ele nao reconhece que ele mesmo concorre para a desordem
contra a qual se insurge.
Esclare~o que ele e louco, nao por amar uma mulher que e
voluvel ou que 0 trai, 0 que nossos doutos de ha pouco sem
duvida refeririam a sua inadapta~ao vital, mas por ser tornado,
sob a bandeira do Amor, pelo proprio sentimento que rege 0
baile dessa arte das miragens em que triunfa a bela Celimene,
ou seja, pelo narcisismo dos ociosos que da a estrutura psicologica do "mundo" em todas as epocas, aqui reduplicado por esse
outro narcisismo que se manifesta, mais especial mente em alguns, pela idealiza~iio coletiva do sentimento amoroso.
Celimene, no foco do espelho, e seus adoradores, num cfrculo
radiante, comprazem-se no jogo dessas fogueiras. POl'em Alceste
nao menos do que todos, pois, se ele nao the tolera as mentiras,
e apenas porque seu narcisismo e mais exigente. Por certo, ele
exprime isso a si mesmo sob a forma da
, lei do cora~ao:

Quero que se seja sincero e que, como homem honrado,
Niio se solte palavra alguma que niio parta do corariio.11
Sim, mas quando seu cora~ao fala, emite estranhas exclama~oes. Assim, quando Philinte 0 interroga:
Cres, entiio, ser amado por ela?
Sim, ora essa! responde ele.
Eu niio a amaria se niio julgasse se-lo.12
Replica que me pergunto se Clerambault nao teria reconhecido
como mais decorrente do delfrio passional que do amor.
E, por mais difundida que seja na paixao, dizem, a fantasia
da experiencia de uma decadencia do objeto amado, encontro-a
em Alceste com uma enfase singular:
Ah! nada se compara a meu amor extremo,
E, no ardor que ele tem de se mostrar a todos,
Chega ate a formar anseios contra vas.
Sim, quisera eu que ninguem vos achasse amavel,
Que f8sseis reduzida a um destino miseravel,
Que 0 ceu, ao nascer, nada vos tivesse dado ... 13
Com esses belos votos e com a predile~ao que tern pela can~ao
"Gosto mais de minha amada", 14 quanto nao corteja ele a
tlorista? Mas, nao poderia "mostrar a todos" seu amor pela
f1orista, dada a verdadeira chave do sentimento que af se exprime:
a paixao de demonstrar a todos sua unicidade, nem que seja no
isolamento da vftima, on de ele encontra, no ultimo ato, sua
satisfa~ao amargamente jubilatoria.
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IJ. Je veux qu'on so it sincere et qu'en homme d'honneur / On ne liiche aUCWI
mot qui ne parte du coeur. (N.E.)
12. Vous eroyez done etre aime d'elle / Oui, parbleu! ripond-il. I Je ne l'aimerais
pas, sije ne croyais l'etre. (N.E.)
13.Ah! rien n'est comparable a mon amour extreme, / Et, dans l'ardeur qu'it
a de .Ie I/lontrer a rous,! II va jusqu' a former des shouhaits eontre vous. /Oui,
je voudrais qu'aueun ne vous trouviit aimable. / Que vousfu.I'siez riduite en WI
sort miserable, / Que Ie ciel, en naissont, ne vous eat donne rien ... (N.E.)
14. A antiga can~iio, famosa, e "1'aime mieux ma mie au gue". (N.E.)

Quanto a mol a do desfecho, ele e dado pelo mecanismo que,
bem mais do que a autofJuniriio, eu referiria a agressiio suicida

do narcisismo.

Pois 0 que deixa Alceste fora de si ao ouvir 0 soneto de
Oronte e que ele reconhece ali sua situa~ao, que e retratado nele
com lanta exatidao que se lorna ridfculo, e 0 imbecil que e seu
rival aparece-Ihe
como sua propria imagem no espelho; as
afirma~6es de louco furioso que faz entao traem manifestamente
que ele esta procurando atingir a si mesmo. Por isso, toda vez
que um de seus conlragolpes Ihe mostra que ele conseguiu isso,
ele sofre 0 efeito com deleite.
E af que destaco, como uma falha singular da concep~ao de
Henri Ey, que ela 0 afasta da significa~ao do ato delirante, que
o reduz a ser tido como efeito contingente
de uma falta de
controle, ao passo que 0 problema da significa~ao desse ato nos
e incessantemente
lembrado pelas exigencias medico-Iegais que
saD essenciais a fenomenologia
de nossa experiencia.
Tambem nesse aspecto, quaD mais longe vai um Guiraud,
mecanicista, quando, em seu arligo sobre os Assassinatos imotivados,15 faz questao de reconhecer que nao e outra coisa senao
o kakon de seu proprio ser que 0 alienado procura atingir no
objeto que ele fere.
Com um ultimo olhar, deixemos Alceste, que nao fez outra
vftima senao ele mesmo, e Ihe almejemos que encontre 0 que
procura, ou seja:
... na terra, um lugar afastado,
onde, em sendo um homem honrado, tenha-se

liberdade.16

para guardar esta ultima palavra. Pois nao e apenas por derrisao
que 0 impecavel rigor da comedia classica a faz surgir aqui.
A importancia do drama que ela exprime, com efeito, nao se
mede pela estreiteza da a~ao em que ela se trama, e, tal como
o altivo processo de Descartes na Nota secreta em que ele se

15. "Les meurtres immotives", in Evolution Psychiatrique, mar~o de 1931. Cf.
igualmente Guiraud e Cailleux, "Le meurtre immotive, reaction liberatrice de
la maladie", Ann. Medico-psych., nov. de 1928.
16. Sur la terre, un endroit ecarttf, I 011 d'elre homme d'!zollileur Oil ail la
liberte. (N.E.)
"
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anuncia prestes a subir no palco do mundo, ela "avan~a mascarada" .
Eu poderia, em vez de Alceste, ter buscado 0 jogo da lei do
cora~ao no destino que conduziu 0 velho revolucionario de 1917
ao banco dos reus dos processos de Moscou. Mas, 0 que se
demonstra no espa~o imaginario do poeta equivale, melafisicamente, ao que ocorre de mais sangrenlo no mundo, pois e isso
que, no mundo, faz 0 sangue COlTer.
Portanto, nao e que eu me des vie do drama social que domina
nossa epoca. E que 0 funcionamento
de minha marionete evidenciara melhor para cada um 0 risco que 0 tenta, toda vez que
se trata da Iiberdade.
Pois 0 risco da loucura se mede pela propria atra~ao das
idenlifica~6es em que 0 homem engaja, simultaneamente,
sua
verdade e seu ser.
Assim, longe de a loucura ser um fata contingente das fragilidades de seu organismo, ela e a virtualidade permanente de
uma falha aberta em sua essencia.
Longe de ser para a liberdade "um insulto", 17 ela e sua mais
fiel companheira, e acompanha seu movimento como uma sombra.
E 0 ser do homem nao apenas nao pode ser compreendido
sem a loucura, como nao seria 0 ser do homem se nao trouxesse
em si a loucura como limite de sua liberdade.
E, para romper essa coloca~ao severa com 0 humor de nossa
juventude, e realmente verdade que, como escreveramos numa
formula lapidar na parede de nossa sala de planlao, "Nao fica
louco quem quer."
Mas tampouco e quem quer que atinge os riscos que envolvem
a loucura.
Vm organismo debil, uma imagina~ao desordenada e conflitos
que ultrapassam as for~as nao bastam. E possfvel que um corpo
de ferro, identifica~6es poderosas e as complacencias do destino,
inscritas nos astros, lev em com mais certeza a essa sedu~ao do
ser.
Pelo menos, essa concep~ao tem imediatamente
0 beneffcio
de fazer dissipar-se a enfase problematica
que 0 seculo XIX
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colocou na loucura das individualidades
superiores e de
silenciar 0 arsenal de goJpes baixos trocados pOl' Homais e
Bournisien 18 sobre a loucura dos santos ou dos herois da liberdade.
Pois, se a obra de Pinel tornou-nos,
gra~as a Deus, mais
humanos com os loucos comuns, deve-se reconhecer que ela nao
aumentou nosso respeito pela loucura dos riscos supremos.
Alias, Homais e Bournisien representam uma mesma manifesta~ao do ser. Mas, nao se impressionam voces com 0 fato de
nunca se rir senao do primeiro? Eu os desafio a darem conta
disso de outro modo que nao pela distin~ao significativa que
exprimi ha pouco. Pois Homais "se fia" , ao passo que Bournisien,
igualmente parvo, mas nao louco, defende sua cren~a e, por estar
apoiado em sua hierarquia, mantem entre si e sua verdade a
distancia em que entrara em acordo com Homais, se este "se
tornar razoavel",
reconhecendo
a realidade das "necessidades
espirituais" .
Havendo-o
pois desarmado,
ao mesmo tempo que a seu
adversario, pOI' nossa compreensao
da loucura, recuperamos 0
direito de evocar as vozes alucinatorias de Joana d' Arc ou 0 que
aconteceu no caminho de Damasco, sem que pOI'isso nos intimem
a mudar 0 tom de nossa voz real, nem a passarmos nos mesmos
a urn estado secundario no exercfcio de nosso julgamento.
Tendo chegado a esse ponto de meu discurso sobre a causalidade da loucura, nao seria conveniente que eu pedisse aos ceus
que me protegesssem
do desvario, e percebesse que, depois de
ter dito que Henri Ey desconhecia a causalidade da loucura, e
que ele nao e Napoleao, caio na esparrela de propor como prova
ultima que essa causalidade,
sou eu quem a conhe~o, ou, em
outras palavras, que eu e quem sou Napoleao?
Nao creio, no entanto, que seja esse meu proposito, pois me
parece que, zelando pOI' manter exatas as distancias humanas
que constituem nossa experiencia da loucura, conformei-me
a
lei que, literal mente, faz existirem seus dados aparentes: sem 0
que 0 medico, tal como aquele que contesta ao louco que 0 que
ele diz nao e verdade, nao divaga menos que 0 proprio louco.
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Relendo nesta ocasiao, por outro lado, a observa~ao em que
me apoiei, parece-me que posso dar-me 0 testemunho de que,
como quer que se possam julgar os frutos dela, preservei pOI'
meu objeto 0 respeito que ele merecia, como pessoa humana,
como doente e como caso.
POI' ultimo, creio que, ao devolver a causalidade da loucura
a insondavel decisao do ser em que ele compreende ou desconhece sua liberta~ao, a armadilha do destino que 0 engana quanto
a uma liberdade que ele nao conquistou, nao estou formulando
outra coisa senao a lei de nosso devil', tal como a exprime a
formula antiga: Genoi, oios essi.
E, para definir a causalidade psfquica, tentarei agora apreender
a modalidade de forma e de a~ao que fixa as determina~6es
desse drama, na medida em que ele me parece cientificamente
identificaveJ com 0 conceito de imago.

A historia do sujeito desenvolve-se
numa serie mais ou men os
tfpica de identiflcafoes ideais que representam os mais puros
dentre os fen6menos psfquicos por eles revelarem essencialmente
a fun~ao da imago. E nao concebemos 0 Eu senao como urn
sistema central dessas forma~6es, sistema que e preciso compreender, a semelhan~a delas, na estrutura imagimiria e em seu
valor libidinal.
Portanto, sem nos determos naqueles que, mesmo na ciencia,
confundem tranqUilamente 0 Eu com 0 ser do sujeito, podemos
ver on de nos separamos da concep~ao mais comum, que identifica 0 eu com a sfntese das fun~6es de rela~ao do organismo,
concep~ao esta que podemos considerar bastarda, ja que uma
sfntese subjetiva af se define em termos objetivos.
Reconhecemos
af a posi~ao de Henri Ey, tal como ela se
exprime na passagem que destacamos anteriormente,
pela formula segundo 0 qual "0 ataque ao eu se confunde, em ultima
analise, com a no~ao de dissolu~ao funcional".
Sera possfvel censura-Io pOI' ela, quando 0 preconceito paralelista e tao forte que 0 proprio Freud, contrariando
to do 0
movimento de sua investiga~ao, permaneceu prisioneiro dele, e
quando, alias, atentar contra ele em sua epoca talvez tivesse
equivalido a se excluir da comunicabilidade
cientffica?

Sabemos, com efeito, que Freud identifica 0 Eu com 0" sistema
percepc;ao-consciencia"
, que constitui a soma dos aparelhos pelos
quais 0 organismo se adapta ao "princfpio de realidade" .19
Se retletirmos sobre 0 papel desempenhado
pela noc;ao de
erro na concepc;ao de Ey, veremos 0 lac;o que une a ilusao
organicista a uma metapsicologia
realista. 0 que nem por isso
nos aproxima de uma psicologia concreta.
Do mesmo modo, embora as melhores mentes da psicamilise
requeiram avidamente, a Ihes darmos credito, uma teoria do Eu,
ha pouca chance de que esse Jugar seja marcado por outra coisa
senao urn furo hiante, enquanto elas nao se resolverem a considerar obsoleto 0 que efetivamente 0 e na obra de urn mestre sem
igual.
A obra do sr. Merleau-Ponty,20
no entanto, demonstra de
maneira decisiva que toda fenomenologia
sadia, da percepc;ao,
por exemplo, orden a que se considere a experiencia vivida antes
de qualquer objetivac;ao, e antes ate de qualquer analise reflexiva
que misture a objetivac;ao com a experiencia. Eu me explico: a
mais fnfima ilusao visual patenteia que ela se imp6e a experiencia
antes que a observac;ao da figura parte por parte a corrija; com
o que se objetiva a forma chamada de real. Mesmo que a reflexao
nos fac;a reconhecer nessa forma a categoria a priori da extensao,
cuja propriedade e justamente apresentar-se
"partes extra partes" , ainda assim e a ilusao em si que nos da a ac;ao de Gestalt,
que e aqui 0 objeto proprio da psicologia.
Eis por que todas as considerac;6es sobre a sfntese do Eu nao
nos dispensam de considerar seu fenomeno no sujeito, isto e,
tudo 0 que 0 sujeito com preen de por esse termo e que, precisamente, nao e sintetico nem apenas isento de contradic;ao, como
sabemos des de Montaigne, porem, muito mais que isso, desde
a experiencia freudiana, designa af 0 lugar mesmo da Verneinung,
ou seja, do fenomeno pelo qual 0 sujeito revela urn de seus
movimentos pela propria denegac;ao que faz deles, e no momenta
mesmo em que a faz. Ressalto que nao se trata de urn desmentido
de pertencimento,
mas de uma negac;ao formal: em outras pala-

19. Cf. Freud, Das Ich LInddas Es, traduzido pOI' Jank€l€vilCh sob 0 tftulo de
Le Moi et le Soi, in Essais de psychana/yse, publicado pela Payot em 1927.
20. Phenomenologie de Laperception, Gallimard,
1945.
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vras, de urn fenomeno tfpico de desconhecimento
e sob a forma
invertida em que insistimos, forma cuja expressao mais habitual
_ Nao va pensar que ... - ja nos fornece essa relac;ao profunda
com 0 outro como tal, que valorizaremos
no Eu.
Do mesmo modo, nao nos demonstra a experiencia, ao mais
singelo olhar, que nada separa 0 Eu de suas formas ideais (lch
Ideal, onde Freud recupera seus direitos), e que tudo 0 limita
pelo lado do ser que ele representa, uma vez que Ihe escapa
quase toda a vida do organismo, nao so na medida em que ela
e desconhecida
com a maior normalidade, mas tambem por ele
nao ter que conhece-Ia em sua maior parte.
Quanto a psicologia genetica do Eu, os resultados que ela
obteve parecem-nos tao mais validos quanto mais os despojamos
de qualquer postulado de integrac;ao funcional.
Eu mesmo fomeci a prova disso atraves de meu estudo dos
fenomenos caracterfsticos do que chamei de momentos fecundos
do delfrio. Realizar esse estudo, segundo 0 metodo fenomenologico que preconizo aqui, levou-me a analises das quais brotou
minha concepc;ao do Eu, num progresso que po de ser acompanhado
pelos ouvintes das conferencias e aulas que dei ao longo dos anos,
tanto na Evolution Psychiatrique quanto na Clfnica da Faculdade
e no Instituto de Psicanalise, e que, apesar de haverem por obra
minha permanecido ineditas, nem por isso deixaram de promover
a expressao, fadada a causar impacto, conhecimento paran6ico.
Ao abarcar com essa expressao uma estrutura fundamental
desses fenomenos, pretendi designar, senao sua equivalencia, ao
menos seu parentesco com uma forma de relac;ao com 0 mundo
que tern urn alcance particularfssimo.
Trata-se da reac;ao que,
reconhecida pelos psiquiatras, foi generalizada para a psicologia
sob 0 nome de transitivismo. Essa reac;ao, com efeito, embora
jamais se elimine por completo do mundo do homem em suas
formas mais idealizadas (nas relac;6es de rivalidade, por exemplo), manifesta-se inicialmente como a matriz da Urbild do Eu.
Constatamo-Ia,
de fato, a dominar significativamente
a fase
primordial em que a crianc;a adquire essa consciencia de seu
indivfduo que sua linguagem traduz, voces sabem, na terceira
pessoa, antes de faze-Io na primeira. Charlotte Btihler,21 com
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efeito, para citar apenas ela, observando 0 comportamento
da
crianc;a com seu companheiro de brincadeiras, reconheceu esse
transitivismo sob a forma cativante de uma verdadeira captac;ao
pela imagem do outro.
Assim, a crianc;a pode participar, num transe completo, do
tombo de seu colega, ou igualmente Ihe imputar, sem que se
trate de mentira, ter recebido dele 0 golpe que Ihe aplicou. Deixo
de lado a serie dos fenomenos que vao da identificac;ao especular
a sugestao mimetica e a seduc;ao da imponencia. Todos e1es saD
inclufdos por essa autora na dialetica que vai do ciume (esse
ciume do qual st~. Agostinho ja vislumbrava fulgurantemente
0
valor iniciador) as primeiras formas da simpatia. Eles se inscrevem numa ambivalencia
primordial que nos aparece, indico-o
desde logo, no espelho, no sentido de que 0 sujeito se identifica,
em seu sentimento de si, com a imagem do outro, e de que a
imagem do outro vem cativar nele esse sentimento.
Ora, essa reac;ao so se produz sob uma condic;ao, qual seja,
que a diferenc;a etaria entre os parceiros esteja abaixo de urn
certo limite, 0 qual, no infcio da fase estudada, nao pode
ultrapassar urn ano.
Ja af se manifesta urn trac;o essencial da imago: os efeitos
observaveis de uma forma, no sentido mais amplo, que so po de
ser definida em term os de semelhanc;a generic a, e que portanto
implica como primitivo urn certo reconhecimento.
Sabemos que seus efeitos se manifestam,
com respeito ao
rosto humano, desde 0 decimo dia apos 0 nascimento, isto e,
mal surgidas as primeiras reac;6es visuais e anteriormente
a
qualquer outra experiencia que nao a de uma succ;ao cega.
Assim, ponto essencial, 0 primeiro efeito que aparece da
imago no ser humano e urn efeito de alienariio do sujeito. E no
outro que 0 sujeito se identifica e ate se experimenta a princfpio.
Fenomeno que ha de parecer men os surpreendente ao nos lembrarmos das condic;6es fundamentais sociais do Umwelt humano
- e ao evocarmos a intuic;ao que domina toda a especulac;ao
de Hegel.

Lebensjahr, lena, Fischer, 1927. Ver lambem Elsa Kohler, Die Personlichkeit
des dreijahrigen Kindes, Leipzig, 1926.
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proprio desejo do homem constitui-se, diz-nos ele, sob 0
signo da mediac;ao: ele e desejo de fazer seu proprio desejo
reconhecido. Ele tern por objeto urn desejo, 0 do outro, no senti do
de que 0 homem nao tern objeto que se constitua para seu desejo
sem alguma mediac;ao, 0 que transparece em suas necessidades
mais primitivas - como, por exemplo, no fato de que seu proprio
alimento tern que ser preparado -, e que encontramos em to do
o desenvolvimento
de sua satisfac;ao, a partir do conflito do
mestre/senhor e do escravo, atraves de toda a dialetica do trabalho.
Essa dialetica, que e a do proprio ser do homem, deve realizar
numa serie de crises a sfntese de sua particularidade
e sua
universalidade,
chegando a universalizar
essa particularidade
mesma.
o que quer dizer que, no movimento que leva 0 homem a
uma consciencia
cada vez mais adequada de si mesmo, sua
liberdade confunde-se com 0 desenvolvimento
de sua servidao.
Tera entao a imago a func;ao de instaurar no ser uma relac;ao
fundamental de sua realidade com seu organismo? Acaso a vida
psfquica do homem nos mostra sob outras fOl"maS urn fenomeno
semelhante?
Nenhuma experiencia tera contribufdo mais do que a psicanalise para manifesta-Io, e a necessidade de repetic;ao que ela
mostra como efeito do complexo - em bora a doutrina 0 exprima
na noc;ao, inerte e impensavel, de inconsciente - expressa isso
com bastante c1areza.
o habito e 0 esquecimento saD os sinais da integrac;ao no
organismo de uma relac;ao psfquica: toda uma situac;ao, por se
haver tornado no sujeito simultaneamente
desconhecida
e tao
essencial quanto seu corpo, manifesta-se normal mente em efeitos
homogeneos ao sentimento que ele tern de seu corpo.
o complexo de Edipo revela-se, na experiencia, nao apenas
capaz de provocar por suas incidencias atfpicas todos os efeitos
somaticos da histeria, mas tambem de constituir normalmente 0
sentimento da realidade.
Uma func;ao de poder e de temperamento
ao mesmo tempo
- urn imperativo nao mais cego, pOl'em "categorico"
-, uma
pessoa que domina e arbitra 0 dilaceramento avido e a ambivalencia ciosa que fundamentaram
as primeiras relac;6es da crianc;a
com sua mae e com 0 rival fraterno, eis 0 que 0 pai representa,
e mais ainda, ao que parece, na medida em que esta mais

[182]

"afastado"
das primeiras apreensoes afetivas. Os efeitos desse
surgimento saD diversamente expressos pela doutrina, mas e bem
evidente que nela surgem distorcidos pelas incidencias traumatizantes em que a experiencia os fez serem percebidos a princfpio.
Eles me parecem poder exprimir-se, em sua forma mais geral,
deste modo: a nova imagem faz "flocular-se"
no sujeito urn
mundo de pessoas que, por representarem nucleos de autonomia,
alteram completamente
para ele a estrutura da realidade.
Nao hesito em dizer que poderemos demonstrar que essa crise
tern repercussoes
fisiologicas e que, por mais puramente
psicologica que seja em seu mobil, uma certa "dose de Edipo"
pode ser considerada como tendo a eficacia humoral da absor~ao
de urn medicamento dessensibilizador.
Alias, e tao evidente 0 papel decisivo de uma experiencia
afetiva desse registro para a constitui~ao do mundo da realidade
nas categorias do tempo e do espa~o, que urn Bertrand Russell,
em seu ensaio de Analise do espirito,22 de inspira~ao radical mente
mecanicista, nao pode evitar admitir em sua teoria genetica da
percepc;ao a func;ao de "sentimentos
de distancia" , os quais, com
o senso do concreto que e proprio dos anglo-saxoes, ele refere
ao "sentimento
do respeito".
Eu havia destacado esse trac;o significativo em minha tese,
quando me esforcei por explicar a estrutura dos "fenomenos
elementares"
da psicose paranoica.
Basta-me dizer que a considerac;ao destes levou-me a completar
o catalogo das estruturas - simbolismo, condensac;ao e outras
que Freud explicitou - como sendo, direi, as do modo imaginario,
pois espero que logo se renuncie a usar a palavra inconsciente
para designar aquilo que se manifesta na consciencia.
Apercebi-me
(e por que nao haveria de Ihes pedir para se
reportarem a meu capftulo?23 - no tateamento autentico de sua
pesquisa, ele tern urn valor de testemunho), apercebi-me, dizia
eu, na propria observac;ao de minha doente, de que era impossfvel
situar com exatidao, atraves da anamnese, a data e 0 fugar
geogrMicos
de certas intuic;oes, de ilusoes da memoria, de

Analyse de I' esprit, traduzido pelo sr. Lefebvre, na Payot, em 1926.
De la psychose paranoi"aque, 2" parte, cap.II, p.202-15, e tambem cap.lV,
§IIl, b., p.300-6 [Da psicose paran6ica ..., op. oit.].
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ressentimentos
convincentes e de objetivac;6es imaginarias que
so podiam ser relacionadas
ao momento fecundo do delfrio
tornado em seu conjunto. Evocarei, para me fazer compreender,
a cronica e a fotografia de que a doente se lembrou, num desses
perfodos, como a havendo impressionado meses antes num certo
jomal, e que toda a cole~ao do jomal, colacionada durante meses,
nao the permitiu encontrar. E admiti que esses fenomenos se
dao primitivamente como reminiscencias,
itera~oes, series, jogos
de espelho, sem que seu proprio dado possa ser situado pelo
sujeito, no espa~o e no tempo objetivos, de maneira mais exata'
do que ele con segue situar seus sonhos.
Assim, aproximamo-nos
de uma analise estrutural de urn
espac;o e urn tempo imaginarios e de suas conexoes.
E, voltando a meu conhecimento
paranoico, tentei conceber
a estrutura em rede, as relac;oes de participac;ao, as perspectivas
em cadeia, 0 palacio das miragens, que reinam nos limbos desse
mundo que 0 Edipo faz so~obrar no esquecimento.
Muitas vezes me posicionei contra a maneira arriscada como
Freud interpretava sociologicamente
a descoberta, capital para
o espfrito humano, que the devemos nisso. Penso que 0 complexo
de Edipo nao surgiu com a origem do homem (se e que nao e
insensato tentar escrever sua historia), mas no alvorecer da
historia, da historia "historica" , no limite das culturas "etnognificas". Ele so po de surgir, evidentemente,
na forma patriarcal
da instituic;ao familiar, mas nem por isso deixa de ter urn valor
liminar incontestavel; estou convencido de que, nas culturas que
o exclufam, sua func;ao devia ser exercida por experiencias
iniciciticas, como alias a etnologia nos permite ver ainda hoje,
e seu valor de fechamento de urn cicio psfquico decorre de ele
representar
a situac;ao familiar, na medida em que, por sua
instituic;ao, esta marca no cultural 0 recorte do biologico e do
social.
No entanto, a estrutura propria do mundo humano, como comportando a existencia de objetos independentes do campo atual
das tendencias, com a dupla possibilidade do uso simbolico e do
uso instrumental, aparece no horn em desde as primeiras fases do
desenvolvimento.
Como conceber sua genese psicologica?
E a colocac;ao desse problema que responde minha construc;ao
dita "do estadio do espelho" - ou, como mais valeria dizer,
da fase do espelho.
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Fiz dela uma comunicar;:ao formal no congresso de Marienbad,
em 1936, pelo menos ate 0 ponto exatamente coincidente com
o quarto toque do decimo minuto, quando me interrompeu Jones,
que presidia 0 congresso como presidente da Sociedade Psicanalftica de Londres, posto para 0 qual sem duvida 0 qualificava
o fato de eu jamais ter encontrado urn de seus colegas ingleses
que nao me tivesse a participar algum trar;:o desagradavel de seu
carater. Nao obstante, os membros do grupo vienense, ali reunidos como passaros antes da migrar;:ao iminente, de ram a minha
exposir;:ao acolhida bastante calorosa. Nao entreguei meuartigo
para a ata do congresso, e voces poderao encontrar 0 essencial
dele, em poucas linhas, em meu artigo sobre a famflia, publicado
em 1938 na Encyclopedie /rant;aise, volume da vida mental.24
Meu objetivo ali foi evidenciar a conexao de urn certo numero
de relar;:6es imaginarias fundamentais num comportamento exemplar de uma certa fase do desenvolvimento.
Esse comportamento
nao e outro senao 0 que a crianr;:a tern
diante de sua imagem no espelho, a partir dos seis meses de
idade - tao flagrante em sua diferen~a do comportamento
do
chimpanze, de quem ela esta longe de haver atingido 0 desenvolvimento na aplica~ao instrumental da inteligencia.
que chamei de assun~ao triunfante da imagem, com a
mfmica jubilatoria que a acompanha, a complacencia ludica no
controle da identifica~ao especular, apos 0 mais breve balizamen to experi~ilental da inexistencia da imagem atras do espelho,
contrastando com os fenomenos opostos no macaco, pareceu-me
manifestar urn desses fatos de capta~ao identificatoria pela imago
que eu estava procurando isolar.
Ele se relacionava da maneira mais direta com a imagem do
ser humano que eu ja encontrara na organiza~ao mais arcaica
do conhecimento
humano.
A ideia seguiu seu curso. Encontrou-se
com a de outros
pesquisadores,
dentre os quais citarei Lhermitte, cujo livro,
publicado em 1939, reunfa os achados de uma aten~ao retida
durante muito tempo pela singularidade
e autonomia da imago
do corpo proprio no psiquismo.

o

Encyclopedie fran~'aise, fundada por A. de Monzie, vol.VIII, dirigida por
Henri Wal1on. Segunda parte, Se~ao A, Lafamille, especialmente paginas 8'40-6
a 8'40-11.
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Com efeito, ha em tomo dessa imagem uma imensa serie de
fenomenos subjetivos, desde a ilusao dos amputados, passando
pelas alucina~6es do duplo, ate seu surgimento onfrico e as
objetiva~6es delirantes que a ele se vinculam. 0 mais importante,
porem, ainda e sua autonomia como lugar imaginario de referencia das sensa~6es propioceptivas,
que podemos manifestar
em toda sorte de fenomenoos, dos quais a ilusao de Aristoteles
e apenas uma amostragem.
A Gestalttheorie e a fenomenologia
tambem tern seu papel
no dossie dessa imagem. E toda sorte de miragens imaginarias
da psicologia concreta, familiares aos psicanalistas e que vao
das dos jogos sexuais as ambigiiidades morais, fazem com que
as pessoas se lembrem de meu estadio do espelho pel a virtude
da imagem e da opera~ao do espfrito santo da Iinguagem. "Veja",
dizem, "isso faz pensar naquela famosa historia de Lacan, 0
estadio do espelho. Que era mesmo que ele dizia, exatamente?"
Na verdade, levei urn pouco mais longe minha concep~ao do
senti do existencial do fenomeno, compreendendo-o
em sua rela~ao com 0 que chamei prematura~iio do nascimento no homem,
ou, dito de outra maneira, a incompletude
eo"
atraso" do
desenvolvimento
do neuro-eixo durante os primeiros seis meses
de vida. Fenomenos bem conhecidos pelos anatomistas e, alias,
manifestados
desde que 0 homem existe, na descoordenar;:ao
motora e equilibratoria
do lactante, e que, provavelmente,
nao
deixam de ter relar;:ao com 0 processo de /etaliza~iio em que
Bolk ve a mol a do desenvolvimento
superior das vesiculas
encefalicas no homem.
£, em fun~ao desse atraso do desenvolvimento que a matura~ao
precoce da percep~ao visual adquire seu valor de antecipa~ao
funcional. Daf resuJta, por urn lado, a acentuada prevalencia da
estrutura visual no reconhecimento
muito precoce, como vimos,
da forma humana. Por outro lado, as probabilidades
de identifica~ao com essa forma, se assim posso dizer, recebem dela uma
contribui~ao decisiva, que ira constituir no homem 0 no imaginario e absolutamente essencial que, obscuramente e atraves de
inextricaveis contradi~6es doutrinais, a psicanalise designou admiravelmente,
no entanto, pelo nome de narcisismo.
£, nesse no que reside, com efeito, a rela~ao da imagem com
a tendencia suicida que 0 mito de Narciso exprime essencialmente. Essa tendencia suicida, que representa em nossa opiniao
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o que Freud procurou situar em sua metapsicologia com 0 nome
de ins tinto de morte, OU ainda de masoquismo primordial, decorre, para nos, do fato de que a mOtte do homem, muito antes
de se refletir, alias de maneira sempre ambfgua, no pensamento,
e pOI' ele experimentada na fase de miseria original que ele vive,
desde 0 trauma do nascimento ate 0 fim dos primeiros seis meses
de prematurarao Jisiol6gica, e que depois ira repercutir
no

trauma do desmame.
Urn dos tra<;:osmais fulgurantes da intui<;:ao de Freud na ordem
do mundo psfquico e tel' captado 0 valor revelador dos jogos
de ocultamento que saD as primeiras brincadeiras da crian<;:a.25
Todo 0 mundo pode ve-Ias e ninguem antes dele havia compreendido, em seu carateI' iterativo, a repeti<;:ao liberadora de
qualquer separa<;:ao ou desmame como tais que nelas assume a
crian<;:a.
Gra<;:as a ele, podemos concebe-Ias como exprimindo a primeira vibra<;:ao da onda estacionaria de renuncias que ira escandir
a historia do desenvolvimento
psfquico.
No limiar desse desenvolvimento,
pOitanto, eis af ligados 0
Eu primordial,
como essencialmente
alienado, e 0 sacriffcio
primitivo, como essencialmente
suicida:
Ou seja, a estrutura fundamental da loucura.
Assim, essa discordancia primordial entre 0 Eu e 0 ser seria
a nota fundamental
que iria repercutir
em toda uma gama
harmonica atraves das fases da historia psfquica, cuja fun<;:ao
seria resolve-la, desenvolvendo-a.
Toda resolu<;:ao dessa discordancia pOl' uma coincidencia ilusoria da realidade com 0 ideal repercutiria ate as profundezas
do no imaginario da agressao suicida narcfsica.
Ademais, essa miragem das aparencias em que as condi<;:6es
organicas da intoxica<;:ao, pOl' exemplo, podem desempenhar seu
papel exige 0 inapreensfvel consentimento
da liberdade,como
se evidencia no fato de a loucura so se manifestar no homem
depois da "idade da razao", aqui se confirmando
a intui<;:ao
pascaliana de que" uma crian<;:a nao e urn homem".

25. No artigo "lenseits des Lustprinzips",
ja citada, p. I 8-23.
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As primeiras escolhas identificatorias
da crian<;:a, escolhas
"inocentes",
nao determinam outra coisa com efeito - a parte
as pateticas "fixa<;:6es" da neurose - senao essa loucura pela
qual 0 homem se cre homem.
Formula paradoxal,
que no entanto adquire seu valor ao
considerarmos
que 0 homem e muito mais que seu corpo, ao
mesmo tempo que nada mais pode saber sobre seu ser.
Surge af essa ilusao fundamental de que 0 homem e escravo,
bem mais que de todas as "paix6es do corpo" no sentido
cartesiano, dessa paixao de ser urn homem, diria eu, que e a
paixao da alma pOl' excelencia: 0 narcisismo, que imp6e sua
estrutura a todos os seus desejos, mesmo os mais elevados.
Frente ao corpo e a mente, a alma aparece como aquilo que
e para a tradi<;:ao, ou seja, como 0 limite da monada.
Quando 0 homem, buscando 0 vazio do pensamento, avan~a
para 0 lampejo sem sombras do espa~o imaginario, abstendo-se
ate mesmo de esperar 0 que daf ira surgir, urn espelho sem brilho
mostra-Ihe uma superffcie em que nada se reflete.
Assim, cremos poder designar na imago 0 objeto proprio da
psicologia, exatamente na mesma medida em que a no<;:ao galileana do ponto material inerte fundou a ffsica.
Ainda nao podemos, contudo, captar plenamente a no<;:aodela,
e toda est a exposi<;:ao nao tern outra meta senao guia-Ios rumo
a sua evidencia obscura.
Ela me parece con'elata a urn espa~o inextenso, isto e, indivisfvel, do qual a no~ao de Gestalt deve esclarecer a intui<;:ao
- de urn tempo fechado entre a espera e a tregua, de urn tempo
de fase e de repeti<;:ao.
Funda-a uma forma de causalidade que e a propria causalidade
psfquica - a identificarao, que e urn fenomeno irredutfvel -,
e a imago e a forma definfvel, no complexo espa<;:o-temporal
imaginario, que tern pOl' fun<;:ao realizar a identifica~ao resolutiva
de uma fase psfquica, ou, em outras palavras, uma metamorfose
das rela<;:6es do indivfduo com seu semelhante.
Os que nao querem ouvir-me poderiam objetar que ha nisso
uma peti<;:ao de princfpio, e que afirmo gratuitamente
a irredutibilidade do fenomeno a servi~o apenas de uma concep~ao do
homem que seria total mente metaffsica.
Assim, falarei com os surdos levando-Ihes fatos que pen so
interessarao a seu senso do visfvel, sem que a seus olhos eles
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ao menos parec;am contaminados pelo espfrito ou pelo ser: ou
seja, irei busca-Ios no mundo animal.
Esta claro que os fenomenos psfquicos devem manifestar-se
nele, caso tenham existencia independente, e que nos sa imago
deve ser encontrada ali, pelo menos nos animais cujo Umwelt
comporta, senao a sociedade, ao menos a agregac;ao de seus
semelhantes que apresentem em suas caracterfsticas especfficas
o trac;o que designamos pelo nome de gregarismo. Alias, ha dez
anos, quando designei a imago como "objeto psfquico" e formulei que 0 surgimento do complexo freudiano marcou epoca
no espfrito humano, por conter a promessa de uma psicologia
verdadeira, escrevi ao mesmo tempo, em diversas ocasi6es, que
a psicologia aportava urn conceito capaz de mostrar, na biologia,
uma fecundidade no mfnimo igual a de muitos outros que, apesar
de estarem em usa, sao sensivelmente mais incertos.
Essa indicac;ao viu-se realizada desde 1939, e quero dar como
prova dela apenas dois "fatos", dentre outros que desde entao
se revelaram numerosos.
Primeiramente, em 1939, 0 trabalho de Harrison, publicado
nos Proceedings of the Royal Society.26
Sabe-se ha muito tempo que a femea do pombo, isolada de
seus congeneres, nao ovula.
As experiencias de Harrison demonstram que a ovulac;ao e
determinada pela visao da forma especffica do congenere, excluindo-se qualquer outra forma sensorial da percepc;ao e sem
que seja necessario tratar-se da visao de urn macho.
Colocadas no mesmo recinto que indivfduos de ambos os
sexos, mas em gaiolas fabricadas de maneira a que os sujeitos
nao possam se ver, mesmo percebendo sem obstaculo seus gritos
e seu odor, as femeas nao ovulam. Inversamente, basta que dois
sujeitos possam contemplar-se, ainda que atraves de uma chapa
de vidro suficiente para impedir qualquer desencadear do jogo
do acasalamento, e que 0 casal assim separado seja igualmente
composto de duas femeas, para que 0 fenomeno da ovulac;ao se
desencadeie em prazos variaveis: de doze dias, para 0 macho e
a femea com 0 vidro interposto, a dois meses, para duas femeas.

26. Proc. Royal Soc., Series B (Biological Sciences), n 845,3 fev. 1939, vo1.126,
Londres.
Q
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Mas ha urn ponto ainda mais notavel: a simples visao, pelo
animal, de sua pr6pria imagem no espelho basta para desencadear
a ovulac;ao em dois meses e meio.
Urn outro pesquisador observou que a secrec;ao do leite no
papo do macho, que normal mente se produz quando da eclosao
dos ovos, nao se produz quando ele nao pode ver a femea que
os esta chocando.
Segundo grupo de fatos, num trabalho de Chauvin, em 1941,
nos Anais da Sociedade de Entomologia da FranraY
Trata-se agora de uma dessas especies de insetos cujos indivfduos apresentam duas variedades bem distintas, conforme
pertenc;am a urn tipo dito soliuirio ou a urn tipo dito gregario.
Muito exatamente, trata-se do gafanhoto-peregrino, isto e, de
uma das especies vulgarmente chamadas de gafanhotos, e nas
quais 0 fenomeno da nuvem esta Iigado ao aparecimento do tipo
gregario. Chavin estudou essas duas variedades nesse gafanhoto,
ou seja, no chamado Schistocerca, no qual, como alias nos
Locusta e em outras especies vizinhas, esses tipos apresentam
profundas diferenc;as, tanto quanto aos instintos - cicio sexual,
voracidade, agitac;ao motora - quanto em sua rnorfologia, como
se evidencia nos fndices biometricos e na pigmentac;ao que forma
a aparencia caracterfstica de ambas as variedades.
Para nos determos apenas nesta ultima caracterfstica, indicarei
que, nos Schistocerca, 0 tipo solitario e de urn verde uniforme
em todo 0 seu desenvolvimento, que comporta cinco estagios
larvares, mas 0 tipo gregario passa por toda sorte de cores
conforme esses estagios, com algumas estriac;6es negras em
diferentes partes do corpo, sendo uma das mais constantes sobre
o femur posterior. Mas nao estou exagerando ao dizer que,
independentemente dessas caracterfsticas muito visfveis, esses
insetos diferern por completo em termos biol6gicos.
Constata-se nesse inseto que 0 aparecimento do tipo gregario
e determinado pela percepc;ao, durante os primeiros perfodos
larvares, da forma caracterfstica da especie. POItanto, dois indivfduos solitarios, postos na companhia urn do outro, evoluirao
para 0 tipo gregario. Atraves de uma serie de experiencias criac;ao na obscuridade, secc;6es isoladas dos palpos, das antenas
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etc. - foi possfve! localizar bastante precisamente essa percep~ao na visao e no tato excluindo-se
0 olfato, a audi~ao e a
participa~ao agitat6ria. Nao e for~oso que os indivfduos colocados na presen~a urn do outro sejam do mesmo estagio larvar,
reagindo da mesma maneira a presen~a de urn adulto. A presen~a
de urn adulto de uma especie vizinha, como 0 Locusta, tambem
determina 0 gregarismo - pOl'em nao a de urn Gry/lus, de
especie mais distante.
o sr. Chauvin, ap6s uma discussao aprofundada, e levado a
fazer intervir a no~ao de uma forma e urn movimento especfficos,
caracterizados por urn certo "estilo", formula da parte dele ainda
mais suspeita na medida em que nao parece pensar em vincula-la
as no~6es da Gestalt. Deixo-o concluir, em termos que mostrarao
sua escassa propensao metaffsica: "E preciso", diz ele, "que
haja af uma especie de reconhecimento,
por mais rudimentar que
o suponhamos. Ora, como falar de reconhecimento"
, acrescenta,
"sem subentender urn mecanisme psicojisioI6gico?" 28 Tais sac
os pudores do fisiologista.
Nao e so isso: nascem gregarios do acasalamento
de dois
solitarios numa propor~ao que depende do tempo que se deixe
estes ultimos conviverem. Alem do mais, essas excita~6es adicionam-se de tal modo que, a medida que se repetem os acasalamentos apos perfodos de intervalo, aumenta a propor~ao dos
gregarios que nascem.
Inversamente,
a supressao da a~ao morfogenica da imagem
acarreta a redu~ao progressiva do numero de gregarios na linhagem.
Embora as caracterfsticas
sexuais do adulto gregario se submetam a condi~6es que evidenciam ainda melhor a originalidade
do papel da imago especffica no fenomeno que acabamos de
descrever, eu me repreenderia caso continuasse nesse terreno
por mais tempo num relatorio que tern por objeto a causalidade
psfquica nas loucuras.
Quero apenas ressaltar, nesta oportunidade, 0 fato nao menos
slgnificativo de que, contrariamente
ao que Henri Ey se permite
propor em algum lugar, nao ha paralelismo
algum entre a
diferencia~ao
anatomica do sistema nervoso e a riqueza das
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manifesta~6es psfquicas, nem mesmo as da inteligencia, como
o demonstra urn numero imenso de fatos comportamentais
nos
animais inferiores. Como 0 caranguejo, por exemplo, do qual
por varias vezes em minhas conferencias deliciei-me em enaltecer
a habilidade para usar incidencias meciinicas, quando delas faz
uso frente a urn mexilhao.
No momento de terminar, gostaria que este pequeno discurso
sobre a imago lhes parecesse nao uma aposta ironica, mas de
fato 0 que ele exprime: uma amea~a para 0 homem. Pois se
haver reconhecido
a distancia inquantifidvel
da imago e a
contundencia
fnfima da liberdade como decisivas da loucura
ainda nao basta para nos permitir cud-la, talvez nao esteja Ionge
o tempo em que isso nos permitira provod-Ia. Pois se nada po de
garantir que nao nos percamos num movimento livre rumo ao
verdadeiro, basta urn nadinha para nos assegurar de que transformemos 0 verdadeiro em loucura. Teremos entao passado do
domfnio da causalidade metaffsica, do qual se pode zombar, para
o da tecnica cientffica, que nao se presta a risos.
De tal iniciativa ja surgiram, aqui e ali, alguns balbucios. A
arte da imagem logo sabera jogar com os valores da imago, e
urn dia conheceremos encomendas em serie de "ideais" a prova
de crftica: e justamente af que assumira todo 0 sentido 0 rotulo
"garantia verdadeira" .
Nem a inten~ao nem a iniciativa serao novas, mas nova sera
sua forma sistematica.
Por ora, proponho-lhes
0 equacionamento
das estruturas delirantes e dos metodos terapeuticos
aplicados as psicoses, em
fun~ao dos princfpios aqui desenvolvidos,
_ a partir do apego ridfculo ao objeto de reivindica~ao,
passando pela tensao cruel da fixa~ao hipocondrfaca, ate 0 fundo
suicida do delfrio das nega~6es,
- a partir do valor sedativo da explica~ao medica, passando
pela a~ao de ruptura da epilepsia provocada, ate a catharsis
narcfsica da analise.
Bastou considerar com reflexao algumas" ilus6es de 6tica"
para fundar uma teoria da Gestalt que da resultados que podem
passar por pequenas maravilhas. Por exemplo, preyer 0 seguinte
fenomeno: num dispositivo composto de setores coloridos em
azul, girando diante de uma tela metade negra metade amarela,

[192]

[193]

conforme voces vejam ou nao odispositivo; daf, que, pela simples
virtude de uma acomodac;ao do pensamento, as cores permanecem isoladas ou se misturam, e voces veem as duas cores da
tela aU'aves de um redemoinho azul, ou entao veem compor-se
..1mazul escuro e um cinzento.
Julguem, portanto, 0 que poderia oferecer as faculdades combinat6rias uma teoria que se refere a pr6pria relac;ao do ser no
mundo, se ela ganhasse alguma exatidao. Voces tem razao em
dizer que e certo que a percepc;ao visual de um homem formado
num complexo cultural total mente diferente do nosso e uma
percepc;ao total mente diferente da nos sa.
Mais inacessfveis, a nossos olhos feitos para os sinais do
operador de cambio, que aquilo cujo vestfgio imperceptfvel 0
cac;ador do deserto sabe ver - a pegada da gazela na pedra -,
um dia iraQ revelar-se os aspectos da imago.
Voces me ouviram, para situar seu lugar na pesquisa, referirme com dilec;ao a Descartes e Hegel. Esta muito em moda em
nossos dias "superar" os fil6sofos classicos. Eu poderia igualmente tel' partido do admiravel dialogo com Parmenides. Pais
nem S6crates, nem Descartes, nem Marx, nem Freud podem ser
"superados" , na medida em que conduziram suas investigac;6es
com essa paixao de desvelar que tem um objeto: a verdade.
Como escreveu um desses prfncipes do verba sob cujos dedos
parecem deslizar par si os fios da mascara do Ego - refiro-me
a Max Jacob, poet a, santo e romancista -, sim, como escreveu
ele em seu Cornet a des, se nao me engano: a verdadeiro e
sempre novo.

o tempo

16gico e a assen;ao
de certeza antecipada
Um novo sofisma

Foi-nos solicitado por Christian Zervos, em mar«o de 1945,
contribuir, junto a uma certa gama de escritores, para 0 numero
de retomada de sua revista, Les Cahiers d'Art, concebido com
o desfgnio de preencher, com seu laureado sumario, um parentese com os seguintes numeros em sua capa: 1940-1944,
significativos para muita gente.
Nos ousamos este artigo, bem a par de que isso era toma-Io
imediatamente intangfveI.
Possa ele ressoar uma nota justa entre 0 antes e 0 depois em
que 0 situamos aqui, mesmo que demonstre que 0 depois se fazia
de antedimara para que 0 antes pudesse tomar seu lugar.

o diretor do presfdio faz comparecerem tres detentos escolhidos
e Ihes comunica 0 seguinte:
"Por raz6es que nao Ihes tenho de reIatar agora, devo libertar
urn de voces. Para decidir qual, entrego a sorte a uma prova
peIa qual terao de passar, se estiverem de acordo.
"Voces sao tres aqui presentes. Aqui estao cinco discos que
so diferem por sua cor: tres sao brancos e dois sao pretos. Sem
dar a conhecer qual deIes terei escolhido, prenderei em cada um
de voces urn desses discos nas costas, isto e, fora do alcance
direto do olhar; qualquer possibilidade indireta de atingi-lo peIa
visao estando igualmente exc1ufda pela ausencia aqui de qualquer
meio de se mirar.
"A partir daf, estarao a vontade para examinar seus companheiros e os discos de que cada urn deles se mostrani portador
sem que Ihes seja permitido, natural mente, comunicar uns aos
outros 0 resultado da inspe~ao. 0 que, alias, 0 simples interesse
de voces os impediria de fazer. Pois 0 primeiro que puder deduzir
sua propria cor e quem devera se beneficiar da medida liberatoria
de que dispomos.
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"Sera preciso ainda que sua conclusao seja fundamentada em
motivos de 16gica, e nao apenas de probabilidade.
Para esse fim
fica convencionado
que, tao logo um de voces esteja pronto ~
formula-la, ele transpora esta porta, a fim de que, chamado a
parte, seja julgado por sua resposta."
Aceita essa proposta, cada um
adornado com um disco branco, sem
quais se dispunha, convem lembrar,
Como podem os sujeitos resolver

cerceamento de quatro paredes e apenas um favor a mais para
o segredo da liberdade humana.
. _
Mas, praticada nas condi~oes inocentes da flc~ao, a expenencia nao decepcionara, n6s 0 garantimos, aqueles que conservam
urn certo gosto pelo espantar-se.
Talvez ela se revele, ~ara 0
psic610go, de algum valor cientffico, pelo menos a nos flar n~
que dela pareceu-nos depreender-se
---: por a havermos .expenmentado com diversos grupos convementemente
escolhldos de
intelectuais qualificados - de um desconhecimento
todo especial, nesses sujeitos, da realidade do outro. .
, .
Quanto a n6s, s6 queremos ater-nos aqul ao va~or logIC? da
solu~ao apresentada. Ela nos parece, de fato, um sofls~a .n?ta~el,
no sentido classico da palavra, isto e, um exemplo slgmflcatlvo
para resolver as formas de uma fun~ao 16gica no ~OI~~nto
hist6rico em que seu problema se apresenta ao exame fllosohco.
As imagens sinistras do relato decerto se mostrarao contingentes
af. Mas, por mais que nosso sofisma nao apare~a sem corresponder a alguma atualidade de nossa epoca, nao e ir~elevante
que traga 0 sinal dela em tais imagens, e e por ISSO que
conservamos seu apoio, tal como 0 anfitriao engenhoso de uma
noite 0 trouxe a nossa reflexao.
Colocamo-nos
agora sob os auspfcios daquele que as vezes
se apresenta sob a roupagem do fil6sofo, que com m~is freqiiencia
ha que ser buscado, ambfguo, nos ditos do humonsta, mas que
e sempre encontrado no segredo da a~ao do politico: 0 bom
16gico, odioso ao mundo.
.A

de nossos tres sujeitos e
se utilizarem os pretos, dos
apenas em numero de dois.
0 problema?

Depois de se haverem considerado entre si par um certo tempo,
os tres sujeitos dao juntos alguns passos, que os levam simultaneamente a cruzar a porta. Em separado, cada um fornece
entao uma resposta semelhante, que se exprime assim:
".Sou branco, e eis como sei disso. Dado que meus companhelros eram brancos, achei que, se eu fosse preto, cada um
deles poderia ter inferido 0 seguinte: 'Se eu tambem fosse preto,
o ~utro, devendo reconhecer imediatamente que era branco, teria
saldo na mesma hora, logo, nao sou preto.' E os dois teriam
safdo juntos, convencidos de ser brancos. Se nao estavam fazendo
nada, e que eu era branco como eles. Ao que saf porta afora,
para dar a conhecer minha conclusao."
Foi assim que todos tres safram simultaneamente,
mesmas razoes de concluir.

seguros das

Valor sof[stico dessa solu(:iio
Pode essa solu~ao, que se apresenta como a mais perfeita que
o problema pode comportar, ser atingida na experiencia? Deixamos a iniciativa de cad a um 0 encargo de decidir.
Nao que aconselhemos, decerto, a fazer a pro va dela ao natural
ainda que 0 progresso antinomico de nossa epoca pare~a h~
algum tempo colocar suas condi~oes ao alcance de um numero
cad~ vez maior: tememos, com efeito, embora s6 se prevejam
aqUI ganhadores,
que 0 fato se afaste demais da teoria e, por
outro lado, nao somos desses fil6sofos recentes para quem 0
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Todo sofisma se apresenta, de infcio, como um erro 16gico, e a
obje~ao a este encontra facilmente
seu p.rimeiro. argumento.
Chamamos A 0 sujeito real que vem conclUIr por Sl, e Bee os
sujeitos refletidos, com base em cuja conduta ele estabelece sua
dedu~ao. Se a convic~ao de B, dirao; fund~menta-se ~a ~xpectativa de C, a seguran~a daquela devera loglcamente dlsslpar-se
com a retirada desta; reciprocamente
para C em rela~ao a B; e
todos dois permimecerao n~ :ndecisao. Nada, portanto, eXi~e sua
partida~ se A for preto. Oaf resulta que A s6 pode deduzlr que
e branco.

Ao que convem retrucar, primeiro, que toda essa cogita~ao
de Bee Ihes e indevidamente imputada, ja que a unica situa~ao
que poderia motiva-la neles, a de ver urn preto, nao e verdadeira,
e trata-se de saber se, sendo suposta essa situa~ao, seu desenvolvimento 16gico lhes e erroneamente imputado. Ora, nao e
nada disso. Pois, nessa hip6tese, e a fato de nenhum dos dais
haver sardo primeiro que permite a cada urn pensar-se como
branco, e e claro que bastaria eles hesitarem por urn instante
para que ambos fossem refor~ados, sem possibilidade de duvida,
em sua convic~ao de serem brancos. E que a hesita~ao estaria
logicamente excluida para qualquer urn que visse dois pretos.
Mas ela tambem esta real mente excluida nessa primeira etapa
da dedu~ao, pois, nao se achando ninguem na presen~a de urn
preto e urn branco, nao ha como ninguem sair, pela razao que
se deduz disso.

preto, Bee deveriam ter prosseguido; au entao, caso admita
que eles hesitam - conforme a argument~~ao pr~cedente, que
encontra aqui 0 apoio do fato e que as fana suspettar de serem
au nao pretos eles mesmos -, no minimo eles dev~ri~m to:n~r
a andar antes dele (ja que, sendo preto, ele dana a propna
hesita~ao de Bee seu alcance exato para eles .conclufrem que
sao brancos). E e em vista de, por verem-no de fato branco, eles
nao fazerem nada, que ele mesmo toma a iniciativa de faze-la,
isto e, que todos recome~am a andar juntos, para declarar que
sao brancos.
Mas, ainda podem objetar-nos que, ao eliminar assim 0
obstaculo, nem par isso refutamos a obje~ao 16gica, e que ela
se reapresentara identica com a reitera~ao do movimento, e
reproduzira em cada urn dos sujeitos a mesma duvida e a mesma
parada.
.
Seguramente, mas e preciso que tenha havldo, urn pro.gresso
16gico realizado, em razao de que, desta vez, A so pode tlrar da
parada comum uma conclusao inequfvoca. Trata-se de que, se
ele fosse preto, Bee nao deveriam ter parado, em absol~to.
Pais, no ponto presente, e impossivel que eles possam h~sl.tar
uma segunda vez em concluir que saD brancos: uma umca
hesita~ao, de fato, e suficiente para eles demonstrarem ~m ao
outro que, certamente, nem urn nem outro sa~ pretos~ Ass~~, se
Bee pararam, A s6 pode ser branco. Ou seJa, os tres sUJettos,
desta vez, saD confirmados numa certeza que nao permite que
renas~a nem a obje~ao nem a duvida.
o sofisma preserva, portanto, it prova de discussao, todo 0
rigor coercitivo de urn processo 16gico, sob a condi~a? de que
integremos nele 0 valor das duas escansoes suspenSlvas, que
essa prova mostra confirmar no pr6prio ato em que cada urn dos
sujeitos evidencia que chegou it sua conclusao.

Mas a obje~ao reapresenta-se com mais for~a na segunda
etapa da dedu~ao de A. Isso porque, se foi com razao que ele
chegou it sua conclusao de ser branco, dizendo que, se fosse
preto, os outros nao tardariam a se saber brancos e deveriam
sair, eis que ele tern de voltar atras tao logo a formula, uma vez
que, no momento de ser movido por ela, ve as outros precipitarem-se junto com ele.
Antes de responder a isso, recoloquemos bem os termos
16gicos do problema. A designa cada urn dos sujeitos como
aquele que esta pessoalmente na berlinda e que se decide ou nao
a concluir sobre si mesmo. Bee
sao as outros dois, como
objetos do raciocfnio de A. Mas, se este po de imputar-lhes
corretamente, como acabamos de mostrar, uma cogita~ao que
de fato e falsa, s6 Ihe e possivel levar em conta a comportamento
real deles.
Se A, por ver Bee precipitarem-se junto com ele, volta a
suspeitar de ser visto por eles como preto, basta-lhe recolocar a
questao, detendo-se, para resolve-la. Com efeito, ele os ve
deterem-se tambem: e que, estando cada urn realmente na mesma
situa~ao que ele, ou, melhor dizendo, sendo todos os sujeitos A
como real, isto e, como aquele que se decide ou nao a concluir
sobre si, cada qual depara com a mesma duvida no mesmo
momenta que ele. Mas, sendo assim, seja qual for 0 pensamento
que A impute a Bee, e com razao que concluira novamente
que ele mesmo e branco. Pois de novo ele diz que, se fosse
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Sera lfcito integrar no valor do sofisma as duas mor;oes suspensas
assim surgidas? Para decidir, convem examinar qual e a papel
delas na so]u~ao do processo 16gico.
Elas s6 desempenham esse papel, com efeito, ap6s a conclusao
do processo 16gico, uma vez que 0 ato que suspendem manifesta

essa propria conclusao. Logo, nao se pode objetar daf que elas
introduzam na soluc;ao um elemento externo ao processo logico
em si.
Seu papel, apesar de crucial na pnitica do processo logico,
nao e 0 da experiencia na verificavao de uma hipotese, mas antes
o de um fato intrfnseco a ambigiiidade logica.
Pelo primeiro aspecto, com efeito, os dados do problema se
decomporiam assim:
IQ) sao logicamente possfveis tres combinavoes dos atributos
caracterfsticos dos sujeitos: dois pretos e um branco, um preto
e dois brancos, tres brancos. Estando a primeira exclufda pela
observavao de todos, permanece em aberto uma incognita entre
as outras duas, a qual vem resolver:
2Q) 0 dado da experiencia das movoes suspensas, que equivaleria a um sinal pelo qual os sujeitos comunicariam
uns aos
outros, de uma forma determinada pelas condivoes da prova,
aquilo que Ihes e proibido comunicar de forma intencional
ou
seja, 0 que cada um deles ve do atributo dos outros.
'
Nao e bem assim, pois isso seria fornecer do processo logico
uma concepvao espacializada, a mesma que transparece toda ~ez
que ele assume 0 aspecto do erro, e que e a unica a objetar a
solubilidade do problema.
E justamente por nosso sofisma nao a tolerar que ele se
apresenta como uma aporia para as formas da logica classica,
cujo prestfgio "eterno" retlete a invalidez nao menos reconhecida
como Ihes sendo propria, I qual seja, que eIas nunca trazem nada
que ja nao possa ser visto de um so golpe.

I. E nao menos pr6pria das mentes form adas por essa tradiyao, como atesta 0
bilhete seguinte, que recebemos de urn espfrito no entanto aventureiro em outros
domfnios, depois de uma noitada em que a discussao de nosso fecundo sofisma
provocara nas mentes eleitas de urn colegio fntimo urn verdadeiro panico
confusional. E mais, malgrado suas primeiras palavras, esse bilhete traz as marcas
de uma laboriosa elucidayao:
"Meu caro Lacan, eis urn bilhete apressado a fim de dirigir sua reflexao para
uma nova dificuldade: na verdade, 0 raciocfnio aceito ontem nao e conclusivo
pois nenhum dos tres estados possfveis - 000 - 00. - ••• - e redutfvei
ao outro (apesar das aparencias): somente 0 ultimo e decisivo.
"Conseqliencia: quando A se supoe preto, nem B nem C podem sair, pois
nao podem deduzir de seu comportamento se sac pretos ou brancos, porque, se
urn for preto, 0 outro sai, e se ele for branco,. 0 'outro sai tambem, ja que 0

Muito pelo contrario, a entrada em jogo dos fenomenos aqui
em litfgio como significantes faz prevalecer a estrutura temporal,
e nao espacial, do processo logico. 0 que as moroes suspensas
denunciam
nao e 0 que os sujeitos veem, mas 0 que eles
descobriram positivamente pOl' aquilo que niio veem, a saber, 0
aspecto dos discos pretos. A razao de elas serem significantes
e constitufda, nao pOl' sua direvao, mas por seu tempo de parada.
Seu valor crucial nao e 0 de uma escolha binaria entre duas
combinavoes justapostas no inerte2 e desemparelhadas
pela exc1usao visual da terceira, mas 0 do movimento de verificavao
institufdo pOl' um processo logico em que 0 sujeito transformou
as tres combinavoes possfveis em tres tempos de possibilidade.
E tambem por isso que, enquanto um
sinal deveria bastar
para a unica escolha imposta pela primeira interpretavao, erronea,
duas escansoes sao necessarias para a verificavao dos dois lapsos
de tempo implicados pela segunda, e unica que e valida.
Longe de ser um dado da experiencia externa no processo
logico, as moroes suspensas sao tao necessarias nele que somente
a experiencia pode fazer com que 0 sincronismo que elas implicam deixe de se produzir num sujeito de pura logica, e fazer
com que fracasse a funvao delas no processo de verificavao.
De fato, elas nada representam
ali senao os patamares de
degradavao com que a necessidade faz surgir a ordem crescente
das instancias do tempo que se registram no processo logico,
para se integral' em sua conclusao.
Como se ve na determinavao
logica dos tempos de parada
que elas constituem, a qual, objevao do logico ou duvida do
sujeito, revela-se a cada vez como 0 desenrolar subjetivo de uma
instancia do tempo, ou, melhor dizendo, como a fuga do sujeito
para uma exigencia formal.
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so

primeiro nao sai (e vice-versa). Quando A se supoe branco, eles tambem nao
podem saiL De modo que, mais uma vez, A nao pode deduzir do comportamento
dos outros a cor de seu disco."
Assim, nosso contraditor, por ver bem demais 0 caso, ficou cego para 0 fato
de que nao e a safda dos outros, mas sua espera, que determina 0 jufzo do
sujeito. E, por nos refutar efetivamente com uma certa pressa, ele deixou escapar
o que tentamos demonstrar aqui: a funyao da press a na 16gica.
2. "Irredutfveis", como se exprime 0 contraditor citado na nota acima.
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Uma instancia

· Essas ins,tancias do tempo, constitutivas do processo do soflsma, permltem I:econhecer af urn verdadeiro movimento logico.
Esse processo eXIge 0 exame da qualidade de seus tempos.

I~o~am-s.e no sofisma tres momentos da evidencia, cujos valores
loglcos Ira~ revelar-se, diferentes e de ordem crescente. Expor
sua su~essao cronologlca
ainda e espacializa-Ios
segundo urn
formahsmo que tende a reduzir 0 discurso a urn alinhamento de
sinais. ~ostrar que a instancia do tempo se apresenta de urn
mo~o dlte~'ente em cada urn desses momentos e preservar-Ihes
a, hlerarqula, revelando neles uma descontinuidade
tonal, essenclal para seu valor. Mas, captar na modula(;iio do tempo a propria
func;:aoyela qual cada urn desses momentos, na passagem para
o segumt~, e reabsorvido,
subsistindo apenas 0 ultimo que os
absorve: e restabelecer
a sucessao real deles e compreender
verdadelram~nte sua genese no movimento logico. Eo que iremos
ten tar a partir de uma formulac;:ao, tao rigorosa quanto possfvel,
desses momentos da evidencia.

l~) ~stando diante de dois pretos, sabe-se que se

0

intervalo

para que

0

dado da

equivalencia logica dos dois termos: "Dois pretos : urn branco" ,
essa modulac;:ao do tempo introduz a forma que, no segundo
momento, cristaliza-se como hipotese autentica, pois vem a visar
it verdadeira incognita do problema, qual seja, 0 atributo ignorado
pelo proprio sujeito. Nessa passagem, 0 sujeito depara com a
seguinte combinac;:ao logica e, sendo 0 unico capaz de assumir
o atributo do preto, vem, na primeira fase do movimento logico,
a formular assim a evidencia seguinte:

A modularao do tempo no movimento do sofisma:
o instante do olhar, 0 tempo para compreender
e 0 momento de concluir

2Q) Se eu fosse preto, os dois brancos que estou venda nao
tardariam a se reconhecer como sendo brancos

e branco

EIS al uma, exclusa.o logica que da ao movimento sua base. Que
el~ ,lhe seJa antenor, que se possa toma-Ia pOl' obtida pelos
s~Jelt~s com os dados do problema, os quais impedem a com?mac;:ao de tres ~retos, independe da contingencia dramatica que
Iso,la seu enunclado como pro logo. Ao exprimi-Ia sob a forma
dots pretos :: um branco, ve-se 0 valor instantiineo de sua
eVi?e~cia, e seu tempo de fulgurac;:ao, se assim podemos dizer,
sena Igual a zero.
M~s, sua formula.c;:ao ja se modula no infcio: pela subjetivac;:ao
que al se desenha, amda que impessoal, sob a forma do "sabe-se
q~e: ..", e pela conjunc;:ao das proposic;:6es, que, mais do que uma
hlpotese formal, representa uma matriz ainda indeterminada digamos, essa forma de conseqiiencia que os lingiiistas designam
pelos termos protase e apodose: "Estando ... , so entao sesabe
que se e ... "

do tempo abre

protase, "diante de dois pretos", transmude-se
no dado da
apodose, "e-se branco": e preciso haver 0 insfanfe do olhar. Na
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Eis af uma intuir;-ao pela qual 0 sujeito objetiva algo mais do
que os dados de fato cuja aparencia Ihe e oferecida nos dois
brancos; ha urn certo tempo que se define (nos dois sentidos, de
adquirir senti do e encontrar seu limite) pOl' seu fim, simultaneamente objetivo e termino, qual seja, para cada urn dos dois
brancos, 0 tempo para compreender, na situac;:ao de vel' urn
branco e urn preto, que ele detem na inercia de seu semelhante
a chave de seu proprio problema. A evidencia desse momento
sup6e a durac;:ao de urn tempo de meditar;-ao que cada urn dos
dois brancos tern de constatar no outro, e que 0 sujeito manifesta
nos termos que liga aos labios de urn e do outro, como se
estivessem inscritos numa bandeirola: "Se eu fosse preto, ele
teria safdo sem esperar urn instante. Se ele continua meditando,
e pOl'que sou branco."
Mas, desse tempo assim objetivado em seu sentido, como
medir 0 limite? 0 tempo de compreender pode reduzir-se ao
instante do olhar, mas esse olhar, em seu instante, pode incluir
to do 0 tempo necessario para compreender. Assim, a objetividade
desse tempo vacila com seu limite. Subsiste apenas seu senti do,
com a forma que gera de sujeitos indefinidos, a nao ser por sua
reciprocidade, e cuja ac;:1iofica presa pOl' uma causalidade mutua
a urn tempo que se furta no proprio retorno da intuic;:ao que 0
objetivou. E all'aves dessa modulac;:ao do tempo que se abre,
com a segunda fase do movimento logico, a via que leva it
seguinte evidencia:
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e 0 d.esenrol,ar. de
sua distensao que ira escandir a prova de sua nece~sldade loglca.
Qual 0 valor logico dessa asser<;ao conclusiva? E 0 que t~~taremos destacar agora no movimento logico em que ela se venflca.

temporal culmina af, pois, como ja sabemos,

3Q) Apresso-me a me afinnar como branco, para que esses
brancos, assim considerados por mim, nao me precedam,
reconhecendo-se pelo que saD
Eis af a asserriio sobre si, pela qual 0 sujeito conclui 0 movimento
logico na decisao de urn iu/zo. 0 proprio retorno do movimento
de compreender, sob 0 qual vacilou a instancia do tempo que 0
sustenta objetivamente, prossegue no sujeito como uma reflexao,
na qual essa instancia ressurge para ele sob 0 modo subjetivo
de um tempo de demora em rela<;ao aos outros nesse mesmo
movimento, e se apresenta logicamente
como a urgencia do
momenta de concluir. Mais exatamente, sua evidencia revela-se
na penumbra subjetiva, como a crescente ilumina<;ao de uma
franja no limite do eclipse sofrido, sob a reflexao, pela objetividade do tempo para compreender.
Com efeito, esse tempo para que os dois brancos compreendam
a situa<;ao que os coloca na presen<;a de urn branco e de urn
preto parece nao diferir logicamente, para 0 sujeito, do tempo
que Ihe foi necessario para que ele mesmo a compreendesse,
ja
que essa situa<;ao nao e outra senao sua propria hipotese. Mas,
se essa hipotese e verdadeira, se os dois brancos realmente veem
urn preto, entao eles nao tiveram que sup6-la como urn dado.
Portanto, daf resulta, sendo esse 0 casa, que os dois brancos 0
precedem pelo tempo de cadencia implicado, em detrimento dele,
por ter tido que formar essa propria hipotese. Esse, portanto, e
o momenta de concluir que ele e branco; de fato, se ele se deixar
preceder nessa conclusao por seus semelhantes, niio podera mais
reconhecer que nao e preto. Pass ado 0 tempo para compreender

A tensao do tempo na asserrao subjetiva
e seu valor manifesto na demonstrarao do sofisma

o valor

logico do terceiro momenta da evidencia, ~ue se fo~~ula
na asser<;ao pela qual 0 sujeito conclui seu movlmento loglco,
parece-nos digno de ser aprofundado. Ele revela: de fato, uma
forma propria a uma 16gica assertiva, da qual convem demonstrar
a que relaroes originais ela se aplica.
.,
.
Progredindo nas rela<;6es proposicionais
dos dOlS pnmelros
momentos, ap6dose e hip6tese, a conjun<;ao aqui manifesta se
vincula a uma motivariio da conclusao, "para que niio haia"
(demora que gere 0 erro), onde parece aflorar a forma o?tologic.a
da angustia, curiosamente refletida na expressao gramatIcal eqUlvalente, "por medo de que" (a demora gere 0 erro).:. .
.
Sem duvida, essa forma esta relacionada com a ongmahdad.e
logica do sujeito da asser<;ao: em raza~ do que nos ~ .cara?t~nzamos como asserriio subietiva, ou seja, nela, 0 sUjelto loglco
nao e outro senao a forma pessoal do sujeito do conhecimento,
aquele que so pode ser exprimido por [eu]. Em outras pala~r~s,
o jufzo que conclui 0 sofisma so pode ser portado pe~o sUjelto
que formou a asser<;ao sobre si, e nao pode ser-Ihe Imputado
sem reservas por nenhum outro - ao contrario das rela<;6es d.o
sujeito impessoal e do sujeito inde!inido redpr~c.o do~, dOlS
primeiros momentos, que sao essenclalmente tranSltIvOS, ja que
o sujeito pessoal do movimento logico os assume em cada urn

o momento de concluir, e 0 momento de concluir 0 tempo para
compreender. Pois, de outro modo, esse tempo perderia seu
sentido. Assim, nao e em razao de uma contingencia dramatica,
da gravidade do que esta em jogo, ou da emula<;ao do jogo que
o tempo urge; e na urgencia do movimento logico que 0 sujeito
precipita simultaneamente
seu jufzo e sua safda, no sentido
etimologico do verbo, "de cabe<;a" , dando a modula<;ao em que
a tensao do tempo inverte-se na tendencia ao ato que evidencia
aos outros que 0 sujeito concluiu. Mas, detenhamo-nos
nesse
ponto em que 0 sujeito, em sua asser<;ao, atinge uma verdade
que sera submetida a prova da duvida, mas que ele nao poderia
verificar se nao a atingisse, primeiramente,
na certeza. A tensiio
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desses momentos.
A referencia a esses dois sujeitos evidencia bem 0 valor logico
do sujeito da asser<;ao. 0 primeiro, que se expI:i~e no, ".se" do
"sabe-se que ...", da apenas a forma geral do sUjelto noetIco: ele
pode igualmente ser deus, mesa ou bacia. 0 segundo,}ue
se
exprime em "os dois brancos" que devem re~onh,ecer
um a.o
outro" introduz a forma do outro como tal, IStO e, como pUla
recipr~cidade,
pOl'quanto urn s6 se. rec~n~ece no outro ,e .~6
descobre 0 atributo que e seu na eqUlvalencla do tempo propllo

de ambos. 0 [eu], sujeito da assen;ao conelusiva, isola-se por
uma cadencia de tempo l6gico do outro, isto e, da relac;ao de
reciprocidade.
Esse movimento de genese l6gica do [eu] por
uma decantac;ao de seu tempo 16gico pr6prio e bem paralelo a
seu nascimento psicol6gico. Da mesma forma que, para efetivamente recorda-Io, 0 [eu] psicol6gico destaca-se de urn transitivismo especular indeterminado,
pela contribuic;ao de uma tendencia despertada como ciume, 0 [eu] de que se trata aqui
define-se pela subjetivac;ao de uma concorrencia com 0 outro
na func;ao do tempo l6gico. Como tal, ele nos parece dar a forma
l6gica essencial (muito mais do que a chamada forma existencial)
do [eu] psicol6gico.3
o que evidencia bem 0 valor essencialmente subjetivo (" assertivo", em nossa terminologia)
da conclusao do sofisma e a
indeterminac;ao em que e mantido urn observador (0 diretor da
prisao que supervisiona 0 jogo, por exemplo), diante da safda
simultanea dos tres sujeitos, para afirmar de algum destes se ele
concluiu corretamente quanta ao atributo de que e portador. 0
sujeito, com efeito, captou 0 momenta de coneluir que e branco
ante a evidencia subjetiva de urn tempo de demora que 0 apressa
em direc;ao a safda, mas, caso nao tenha captado esse momento,
ele nao age de outra maneira ante a evidencia objetiva da safda
dos outros, e sai no mesmo passo que eles, s6 que seguro de ser
preto. Tudo 0 que 0 observador pode preyer e que, se ha urn
sujeito que, inquirido, devera deelarar-se preto, por ter-se apressado atras dos outros dois, ele sera 0 unico a se deelarar como
tal nesses termos.
Por ultimo, 0 jufzo assertivo manifesta-se aqui por urn ato.
o pensamento moderno mostrou que todo jufzo e essencialmente
urn ato e, aqui, as contingencias dramaticas s6 fazem isolar esse
ato no gesto da safda dos sujeitos. Poderfamos imaginar outros
modos de expressao do ato de coneluir. 0 que constitui a
singularidade do ato de coneluir, na asserc;ao subjetiva demons-

3. Assim, 0 leu], terceira forma do sujeito da enuncia~iio na logica, continua a
ser af a "primeira pessoa", mas e tambem a unica e a ultima. Pois a segunda
pessoa gramatical decorre de uma outra fun~iio da linguagem. Quanto a terceira
pessoa gramatical, ela e apenas presumida: e urn demonstrativo, igualmente
aplicavel ao campo do enunciado e a tudo 0 que nele se particulariza.
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trada pelo sofisma, e que ele se antecipa a sua certeza, em razao
da tensao temporal de que e subjetivamente
carregado, e que,
sob a condic;ao dessa mesma antecipac;ao, sua certeza se confirma
numa precipitac;ao 16gica que determina a descarga dessa tensao,
para que enfim a conelusao fundamente-se em nao mais do que
instancias temporais total mente objetivadas, e que a asserc;ao se
des-subjetive
no mais baixo grau. Como demonstra 0 que se
segue.
Primeiro, ressurge 0 tempo objetivo da intuic;ao inicial do
movimento, que, como que aspirado entre 0 instante de seu infcio
e a pressa de seu fim, parecera estourar como uma bolha. Atingido
pela duvida que esfolia a certeza subjetiva do momenta de
concluir, eis que ele se condensa como urn nueleo no intervalo
da primeira nw~iio suspensa, e manifesta ao sujeito seu limite
no tempo para compreender que pas sou para os outros dois 0
instante do olhar e que e chegado 0 momenta de concluir.
Seguramente, se a duvida, desde Descartes, esta integrada no
valor do jufzo, convem observar que, no tocante a forma de
asserc;ao aqui estudada, esse valor prende-se menos a duvida que
a suspende do que a certeza antecipada que a introduziu.
Mas, para compreender
a func;ao dessa duvida quanto ao
sujeito da asserc;ao, vejamos 0 que vale objetivamente a primeira
suspensao para 0 observador a quem ja interessamos no movimento de conjunto dos sujeitos. Nada alem disto: e que cada
urn, se ate entao era impossfvel julgar em que sentido ele havia
conelufdo, manifesta uma incerteza de sua conelusao, mas certamente a tera fortalecido, se ela estava certa, ou talvez retificado,
se estava errada.
Se subjetivamente,
com efeito, qualquer urn conseguiu tomar
a dianteira e se detem, e que ele comec;a a duvidar de haver
realmente captado 0 momento de conduir que era branco; mas
recupera-o prontamente, visto que ja teve a experiencia subjetiva
dele. Se, ao contrario, ele deixou os outros se adiantarem e,
assim, fundamentarem
nele a conelusao de que ele e preto, nao
pode duvidar de haver captado bem 0 momenta de coneluir,
precisamente
pOl'que nao 0 captou subjetivamente (e, a rigor,
poderia ate encontrar na nova iniciativa dos outros a confirmac;ao
l6gica do acreditar-se dessemelhante
deles). Mas, se ele para, e
porque subordina tao estreitamente sua pr6pria conclusao ao que
evidencia a conelusao dos outros, que logo a suspende quando
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estes parecem suspender a deles, e pOltanto, poe em duvida que
seja preto, ate que eles novamente Ihe mostrem 0 caminho ou
que ele mesmo 0 descubra, segundo 0 que concluini, desta vez,
ora ser preto, ora ser branco: talvez en'ado, talvez certo, ponto
que permanece impenetnivel a qualquer outro que nao ele mesmo.
Mas a incursao 16gica pros segue para 0 segundo tempo de
suspensao. Se cada urn dos sujeitos recuperou a certeza subjetiva
do momento de concluir, ele pode novamente
coloca-la em
duvida. Mas agora ela e sustentada pela objetiva<;ao, uma vez
efetuada, do tempo para compreender, e a duvida colocada dura
apenas 0 instante do olhar, pois 0 simples fato de a hesita<;ao
surgida nos outros ser a segunda basta para eliminar a dele, tao
logo percebida, ja que ela Ihe indica de imediato que ele certamente nao e preto.
Aqui, 0 tempo subjetivo do momento de concluir objetiva-se
enfim. Como prova 0 fato de que, mesmo que algum dos sujeitos
ainda nao 0 houvesse captado, agora ele se Ihe torna uma
imposi<;ao; com efeito, 0 sujeito que houvesse conclufdo a
primeira escansao indo atras dos outros dois, com isso convencido
de ser preto, seria real mente obrigado, pela escansao presente e
segunda, a voltar atras em seu jufzo.
Assim, a asser<;ao de certeza do sofisma vem, digamos, ao
termino da confluencia 16gica das duas mo<;oes suspensas no ato
em que elas se concluem, dessubjetivando-se ao minimo. Como
se evidencia em que nosso observador, se as constatou sincronicas
nos tres sujeitos, nao po de duvidar que qualquer urn deles, na
inquiri<;ao, deva declarar-se branco.
Por fim, podemos ressaltar que, nesse mesmo momento, se
cada sujeito pode, na inquiri<;ao, exprimir a certeza que enfim
confirmou, atraves da asser(:iio subjetiva que a deu a ele como
conclusao do sofisma, em termos como estes: "Apressei-me a

concluir que eu era branco porque, de outro modo, eles se
antecipariam a mim, reconhecendo-se reciprocamente como
brancos (e porque, se eu lhes tivesse dado tempo, eles me
haveriam, pelo que teria sido obra minha mesmo, mergulhado
no erro)" , esse pr6prio sujeito tambem pode exprimir essa mesma
certeza por sua verifica('-'iiodessubjetivada ao mfnimo no movimento 16gico, ou seja, nestes termos: "Deve-se saber que se e
branco, quando os outros hesitaram duas vezes em sair." Conc1usao que, em sua primeira

forma, pode'ser

formulada

como

verdadeira pelo sujeito, uma vez que ele constituiu 0 movimento
l6gico do sofisma, mas que s6 pode como tal ser assumida pelo
sujeito pessoalmente
- mas conclusao que, em sua segunda
forma, exige que todos os sujeitos ten ham consumado a incursao
16gica que veri fica 0 sofisma, pOl'em e aplicavel por qualquer
urn a cada urn deles. Nao e sequer impossfvel que urn dos
sujeitos, mas apenas urn, chegue a ela sem haver constitufdo 0
movimento 16gico do sofisma, e apenas por haver acompanhado
sua verifica<;ao, evidenciada nos outros dois sujeitos.

A verdade do sofisma como referencia temporalizada de si
para 0 outro: a asser(:iio subjetiva antecipatoria como
forma fundamental de Ulna logica coletiva
Assim

a verdade

do sofisma

s6 vem a ser confirmada

por sua

presu~(,-'iiO,se a~sim podemos dizer, na asser<;ao que ele constitui.
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Desse modo, ela revela depender de uma tendencia que a visa
- no<;ao que seria urn paradoxo 16gico, se nao se reduzisse a
tensao temporal que determina 0 momento de concluir.
A verdade se manifesta nessa forma como antecipando-se ao
erro e avan<;ando sozinha no ato que gera sua certeza; 0 erro,
inversamente,
como confirmando-se
por sua inercia e tendo
dificuldade de se corrigir ao seguir a iniciativa conquistadora da
verdade.
Mas, a que tipo de rela<;ao cOlTesponde essa forma 16gica? A
uma forma de objetivac;ao que ela gera em seu movimento, qual
seja, a referencia de urn [eu] ao denominador comum do sujeito
recfproco, ou ainda, aos outros como tais, isto e, como sendo
outro uns para os outros. Esse denominador comum e dado por
urn certo tempo para compreender, que se revela como uma
fun<;ao essencial da re!ac;ao 16gica de reciprocidade. Essa referencia do [eu] aos outros como tais deve, em cada momento
crftico, ser temporalizada, para reduzir dialeticamente 0 momento
de concluir 0 tempo para compreender, para que ele dure tao
pouco quanto 0 instante do olhar.
Basta fazer aparecer no termo 16gico dos outros a menor
disparidade para que se evidencie 0 quanto a verdade depende,
para todos, do rigor de cada urn, e ate mesmo que a verdade,
sendo atingida apenas por uns, pode gerar, senao confirmar, 0
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eno nos outros. E tambem que se, nessa conida para a verdade,
e apenas sozinho, nao sendo todos, que se atinge 0 verdadeiro,
ninguem 0 atinge, no entanto, a nao ser atraves dos outros.
Essas formas decerto encontram facilmente sua aplica~ao na
pnitica, numa mesa de bridge ou numa conferencia diplomatica,
ou ate no manejo do "complexo"
na pratica psicanalftica.
Mas gostarfamos de indicar sua contribui~ao para a no~ao
l6gica de coletividade.
Tres faciunt collegium, diz 0 ditado, e a coletividade ja esta
integralmente representada
na forma do sofisma, uma vez que
se define como urn grupo formado pelas relac;6es recfprocas de
urn numero definido de indivfduos, ao contrario da generalidade,
que se define como uma classe que abrange abstratamente
urn
numero indefinido de indivfduos.
Mas, basta desenvolver
por recorrencia a demonstrac;ao do
sofisma para ver que ele pode aplicar-se logicamente
a urn
numero ilimitado de sujeitos,4 posto que 0 atributo "negativo"

Eis 0 exemplo com relac;:ao a quatm sujeitos, quatm discos brancos e tres
discos pretos:
A pensa que, se fosse preto, qualquer um, B, C ou D, poderia pensar dos dois
outros que, se ele proprio fosse preto, estes nao tardariam a saber que eram
brancos. Logo, um dentre B, C ou D deveria concluir rapidamente que era
branco, 0 que nao se evidencia. Quando A se da conta de que, se 0 estao venda
como pre~o, B, C ou D levam sobre ele a vantagem de nao ter que fazer essa
suposic;:ao,ele se apressa a concluir que e branco.
Mas, nao saem todos ao mesmo tempo que ele? Na duvida, A para, e todos
tambem. Mas, se todos tambem param; que quer dizer isso? Ou que estao se
detendo as voltas com a mesma duvida de A, e A pode retomar sua conida sem
preocupac;:ao, ou entao, que A e preto, e que um dentre B, C e D pas sou a se
perguntar se a safda dos outros dois nao significaria que ele e preto, bem como
a pensar que, se eles estao pal'ados, nao e por isso que ele mesmo seria branco,
ja que um ou outm poderia ainda se indagar por um instante se nao seria preto;
tambem pode considerar que todos dois deveriam recomec;:ara andar antes dele,
se ele proprio fosse preto, e tornar a andar por forc;:adessa espera va, segum de
ser 0 que e, ou seja, branco. Por que B, C e D nao 0 fazem? Pois entao, fac;:o-o
eu, diz A. E todos retomam a marcha.
Segunda parada. Admitindo que eu seja preto, diz A a si mesmo, um dentre
B, C ou D deve agora estar fixado no fato de que ele nao poderia imputar aos
outms dois uma nova hesitac;:ao, se fosse preto; portanto, de que ele e branco.
Assim, B, C ou D devem recomec;:ar a andar antes dele. Na falta disso, A retoma
a marcha, e todos vao junto.
'
4.

s6 pode intervir num numero igual ao numero de sujeitos menos
um.5 Contudo, a objetivac;ao temporal e mais diffcil de conceber
a medida que a coletividade aumenta, parecendo criar obstaculo
a uma l6gica coletiva com que se possa complementar a 16gica
classica.
Mostraremos, no entanto, que resposta uma tal 16gica deveria
dar a inadequac;ao que sentimos por uma afirmac;ao como" Eu
sou homem", seja em que forma for da 16gica classica, trazida
como conclusao das premissas que se quiser (" 0 homem e urn
animal racional" ... etc.).
Certamente
mais pr6xima de seu valor verdadeiro ela se
afigura, apresentada como conclusao da forma aqui demon strada
da asserc;ao subjetiva antecipat6ria, ou seja, como se segue:
]Q) Urn homem sabe 0 que nao e urn homem;
2Q) OS homens se reconhecem entre si como sendo homens;
3Q) Eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos
homens de nao ser homem.
Movimento que fornece a forma J6gica de toda assimiIa~ao
"humana" , precisamente na medida em que ela se coloca como
assimiladora de uma barbarie e, no entanto, reserva a determinac;ao essencial do [eu]. .. 6

Terceira parada. Mas, nesse caso, todos deveriam saber que suo brancos, se
eu fosse realmente preto, diz-se A. Logo, se eles pal·am...
E a certeza e confinnada em tres escansoes .H/.spensivas.
5. Compare-se a condic;:aodesse menos-um no atributo com a func;:aopsicanalftica do Um-a-mais no sujeito da psicanalise, p.483-4 desta coletiinea.
6. Que 0 leitor que pmsseguir nesta coletiinea volte a referencia ao coletivo
que constitui 0 final deste artigo, para situar 0 que Freud produziu sob 0 registro
da psicologia coletiva (Massen: Psychologie und lchanalyse, 1920): 0 coletivo
nao e nada senao 0 sujeito do individual.

Intervenr;;iio sobre a transferencia
PROFERIDA NO CHAMA DO CONGRESSO
PSICANALISTAS
DE liNGUA
ROMANICA,

DOS
1951

Estamos aqui ainda a amestrar os ouvidos ao termo sujeito.
Aquele que nos da essa oportunidade permanecera anonimo,
o que nos poupa de ter que remeter a todas as passagens em
que 0 distinguimos a seguir.
A questao por parte de Freud, no caso Dora, se quisessemos
aqui considera-la encerrada, seria 0 lucro Ifquido de nosso
esfon;;o para reabrir 0 estudo da transferencia ao terminar 0
relat6rio apresentado sob etise tItulo por Daniel Lagache, onde
a ideia nova era explica-la pelo efeito Zeigarnik.1 Era uma
ideia feita justamente para agradar, num momenta em que a
psicanalise parecia carente de alibis.
Havendo 0 colega nao denominado concedido a si mesmo
a honra de retrucar ao autor do relat6rio que a transferencia
poderia igualmente ser invocada como esse efeito, acreditamos
encontrar nisso urn aspecto favoraveI para falar de psicanalise.
Ti vemos que reduzir nossas pretensoes, ja que aqui tambem
nos antecipavamos muito aquilo que pudemos, quanto a transferencia, enunciar desde entao (1966).

No~so colega. Boo., por sua observac;ao de que 0 efeito Zeigarnik
~nals pa~ecena depender da transferencia
do que determina-Ia,
mtroduzlU 0 que se poderia chamar de fatos de resistencia na
experiencia
psicotecnica.
A importancia
destes e valorizar a
~ri~~zia da rela<;~o de sujeito a sujeito em todas as reac;6es do
mdlvlduo, na medlda em que elas saD humanas, e a dominancia

I. Em suma, trata-se do efeito psicol6gico que se produz pOl' uma tarefa
macabada, quando ela deixa uma Gestalt em ~uspenso: pOl' exemplo, pela
necessldade geralmente sentlda de dar a uma frase musical seu acorde resolutivo.

dessa rela<;ao em qualquer prova das disposi<;6es individuais,
seja essa prova definida pelas condic;6es de uma tarefa ou pelas
de uma situac;ao.
Quanto a experiencia psicanalftica, devemos compreender que
ela se desenrola inteiramente nessa rela<;ao de sujeito a sujeito,
expressando
com isso preservar uma dimensao irredutfvel a
qualquer psicologia considerada como uma objetiva<;ao de certas
propriedades do indivfduo.
Numa psicarialise, com efeito, 0 sujeito propriamente
dito
constitui-se
por urn discurso em que a simples presenc;a do
psicanalista introduz, antes de qualquer intervenc;ao, a dimensao
do dialogo.
Nao importa que irresponsabilidade,
ou mesmo que incoerencia as convenc;6es da regra venham instaurar no princfpio desse
discurso, esta claro que esses saD apenas artiffcios de bombeiro
hidraulico (ver a observac;ao de Dora, p.152), com a finalidade
de assegurar a transposic;ao de certas barreiras, e que 0 curso
deve ser seguido segundo as leis de uma gravitac;ao que Ihe e
pr6pria e que se chama verdade. E esse, com efeito, 0 nome do
movimento
ideal que 0 discurso introduz na realidade. Em
sfntese, a psicantilise e uma experiencia dialerica, e essa noc;ao
deve prevalecer quando se formula a questao da natureza da
transferencia.
Prosseguindo
minha formulac;ao, nao terei outro desfgnio,
nesse sentido, senao mostrar atraves de urn exemplo a que tipo
de proposic;6es poderfamos chegar. Mas me permitirei, primeiro,
alguns comentarios que me parecem urgentes para a atual direc;ao
de nossos esforc;os de elaborac;ao te6rica, e isso na medida em
que eles dizem respeito as responsabilidades
a n6s conferidas
pelo momenta da hist6ria que estamos vivendo, nao menos do
que pela tradic;ao de que somos guardiaes.
Que 0 fato de encarar conosco a psicanalise como dialetica
deva apresentar-se
como uma orientac;ao particular de nossa
reflexao, acaso nao podemos ver nisso urn certo desconhecimento
de urn dado imediato, ou do dado do senso comum de que af
s6 se utilizam palavras - e reconhecer, na atenc;ao privilegiada
dispensada a func;ao dos trac;os mudos do comportamento,
na

manobra psicologica, uma preferencia do analista pOl' urn ponto
de vista em que 0 sujeito ja nao passa de objeto? Se de fato ha
urn desconhecimento,
devemos interroga-lo segundo os metodos
que aplicarfamos em qualquer caso similar.
Sabe-se que chego a pensar que - no momento em que a
psicologia e, com ela, todas as ciencias do homem sofreram,
ainda que a contragosto ou mesmo sem 0 saber, uma profunda
reformula~ao de seus pontos de vista, atraves das no~oes oriundas
da psicanalise - parece produzir-se urn movimento inverso entre
os psicanalistas, que eu exprimiria nos seguintes termos.
Se Freud assumiu a responsabilidade
ao contrario de
Hesfodo, para quem as doen~as enviadas pOl' Zeus avan~avam
para os homens em silencio - de nos mostrar que existem
doen~as que falam, e de nos fazer ouvir a verdade do que elas
dizem, parece que essa verdade, a medida que sua rela~ao com
urn momenta da historia e com uma crise das institui~oes nos
aparece mais claramente, inspira urn temor crescente nos praticantes que perpetuam sua tecnica.
Assim e que os vemos, sob toda sorte de formas, que vaG do
pietismo aos ideais da mais vulgar eficiencia, passando pela
gama das propedeuticas
naturalistas, refugiar-se sob as as as de
urn psicologismo
que, coisificando
0 ser humane,
chegaria a
maleffcios perante os quais os do cientificismo
ffsico ja nao
passariam de ninharias.
Pois, em razao mesma do poder dos recursos evidenciados
pela analise, trata-se nada menos do que de urn novo tipo de
aliena~ao do homem que passara para a realidade, tanto pelo
esfor~o de uma cren~a coletiva quanta pela a~ao de sele~ao de
tecnicas que teriam todo 0 alcance formativo proprio dos ritos:
em suma, urn homo psychologicus cujo perigo eu denuncio.
Formulo a seu respeito a questao de saber se nos deixaremos
fascinar pOl' sua fabrica~ao, ou se, repensando a obra de Freud,
nao podemos recuperar 0 sentido autentico de sua iniciativa e 0
meio de manter seu valor de salva~ao.
Esclare~o aqui, se e que tal se afigura necessario, que essas
questoes em nada visam a urn trabalho como 0 de nosso amigo
Lagache: prudencia no metodo, escrupulo no processo, abertura
nas conclusoes', tudo isso nos e urn exemplo da distancia mantida
entre nossa praxis e a psicologia. Fundamentarei minha demonstra~ao no caso de Dora, pOl' ele representar, na experiencia ainda

nova da transferencia, 0 primeiro em que Freud reconheceu que
o analista3 tern af seu pape!.
E impressionante que ninguem tenha acentuado, ate 0 momento, que 0 caso de Dora e exposto por Freud sob a forma de
uma serie de inversoes dialeticas. Nao se trata ali de urn artiffcio
de ordena~ao de urn material cujo surgimento, como Freud
formula de maneira decisiva, fica entregue ao gosto do paciente.
Trata-se de uma escansao das estruturas em que, para 0 sujeito,
a verdade se transmuta, e que nao tocam apenas em sua compreensao das coisas, mas em sua propria posi~ao como sujeito
da qual seus "objetos" sac fun~ao. Isto e, 0 conceito da exposi~ao
e identico ao progresso do sujeito, isto e, a realidade da analise.
Ora, essa e a primeira vez em que Freud fornece 0 conceito
do obstaculo com 0 qual veio chocar-se a analise, mediante 0
termo transferencia. Este, pOl' si s6, no mfnimo confere urn valor
de retorno as origens ao exame que empreendemos das rela~oes
dialeticas que constitufram 0 momento do fracasso. E pOl' af que
tentaremos definir em term os de pura dialitica a transferencia
chamada negativa no sujeito, como sendo uma opera~ao do
analista que a interpreta.
Sera preciso, contudo, passarmos pOl' todas as fases que
trouxeram esse momento, assim como perfila-lo nas antecipa~oes
problematicas
que, nos dados do caso, indicam-nos on de ele
poderia tel' encontrado sua safda consumada. Assim, encontramos:

Um primeiro desenvolvimento, que e exemplar pOl' sermos
imediatamente
levados para 0 plano da afirma~ao da verdade.
Com efeito, depois de colocar Freud a prova - ira ele mostrar-se
tao hip6crita quanto 0 personagem paterno? -, Dora entrega-se
a seu requisit6rio, abrindo urn dossie de lembran~as cujo rigor
contrasta com a imprecis:io biografica propria da neurose. A Sra.
K. e seu pai sac amantes ha tantos e lantos anos, dissimulando
isso sob fic~5es as vezes ridfculas. Mas, 0 cumulo e que, desse

3. Para que se possa controlar 0 caniter textual de nosso comentario, remetemos,
a cada evocac;ao da exposic;ao de Freud, 11 traduc;ao publicada pela Denoel, em
nosso texto, e 11 reedic;ao publicada pela PUF em 1954, em natas de radape
(1966).
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modo, ela e oferecida sem defesa as investidas do Sr. K., para
as quais seu pai fecha os olhos, tornando-a com isso objeto de
uma troca odiosa.
Freud esta pOI'demais ciente da constancia da mentira social
para ser pOI'ela ludibriado, mesmo safda da boca de urn homem
que ele considera dever-Ihe uma confian~a total. Nao tern,
pOl"tanto, nenhuma dificuldade em afastar do espfrito de sua
paciente qualquer imputa~ao de complacencia em rela~ao a essa
mentira. Mas, ao cabo desse desdobramento, ele se ve diante da
pergunta, alias de tipo classico nos primordios do tratamento:
"Esses fatos estao af, dizem respeito a realidade, e nao a mim
mesma. 0 que 0 senhor quer mudar nisso afT' Ao que Freud
responde atraves de:
Uma primeira inversao dialetica, que nada fica a dever a
analise hegeliana da reivindica~ao da "bela alma", aquela que
se insurge contra 0 mundo em nome da lei do cora~ao: "Veja" ,
diz ele a Dora, "qual e sua propria parte na desordem de que
voce se queixa" (p.324). E entao aparece:
Um segundo desenvolvimento da verdade, isto e, que foi nao
apenas pelo silencio, mas pela cumplicidade da propria Dora, e
mais ainda sob sua prote~ao vigilante, que pode perdurar a fic~ao
que permitiu a rela~ao dos dois amantes prosseguir.
Aqui vemos nao somente a participa~ao de Dora na corte de
que ela e objeto por parte do Sr. K., mas tambem suas rela~6es
com os outros parceiros do quarteto recebem uma nova elucida~ao, por se inclufrem numa sutil circula~ao de presentes
preciosos, indeniza~ao pelo descumprimento das obriga~6es sexuais, a qual, partindo de seu pai para a Sra. K., retorna a paciente
pelas disponibilidades que ela libera no Sr. K., sem prejufzo das
munificencias que Ihe provem diretamente da fonte primeira sob
a forma das doa~6es paralelas em que 0 burgues encontra,
classicamente, 0 tipo de retrata~ao mais apropriado para aliar a
repara~ao devida a mulher legftima a preocupa~ao com 0 patrimonio (note-se que a presen~a do personagem da esposa reduz-se,
aqui, a essa liga~ao lateral com a cadeia de trocas).
Ao mesmo tempo, a rela~ao edipiana revela-se constitufda em
Dora pOI'uma identifica~ao com 0 pai, favorecida pela impotencia
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sexual deste, alias vivenciada pOI'Dora como identica a preponderancia de sua situa~ao de fortuna: isso e trafdo pela alusao
inconsciente que Ihe e permitida pela semantica da palavra
fortuna em alemao: Vermogen.5 Essa identifica~ao transparece,
com efeito, em todos os sintomas conversivos apresentados por
Dora, e sua descoberta da infcio a elimina~ao de urn grande
numero deles.
A pergunta passa a ser, portanto: que significa, com base
nisso, 0 ciume subitamente manifesto pOI' Dora a••ie a rela~ao
amorosa de seu pai? Este, por se apresentar de uma forma tao
preponderante, requer uma explica~ao que ultrapassa seus motivos (p.506). Coloca-se aqui:
A segunda inversao dialitica, que Freud efetua atraves da
observa~ao de que, ali, nao e real mente 0 pretenso objeto do
ciume que constitui seu verdadeiro motivo, mas que ele mascara
urn interesse pela pessoa do sujeito-rival, interesse este cuja
natureza, muito menos assimilavel no discurso comum, so pode
exprimir-se dessa forma invertida. Daf surge:
Um terceiro desenvolvimento da verdade: 0 fascinado apego
de Dora pela Sra. K. (" a deslumbrante brancura de seu corpo"),
as confidencias que ela ouve, a urn ponto que permanecera
insondado, sobre a situa~ao das rela~6es desta com 0 marido, e
o fato patente das trocas de amabilidades entre as duas, como
embaixatrizes mutuas de seus desejos junto ao pai de Dora.
Freud discerniu a pergunta a que levava esse novo desdobramento.
Se e dessa mulher, portanto, que voce sente tao amargamente
estar despossufda, como nao Ihe querer mal por esse acrescimo
de trai~ao, por ter sido dela que partiram as imputa~6es de intriga
e perversidade em que agora todos se aliam para acusar voce
de uma mentira? Qual e 0 motivo dessa lealdade que a faz
guardar-Ihe 0 segredo ultimo das rela~6es entre voces (ou seja,
a inicia~ao sexual, ja identificavel nas proprias acusa~6es da Sra.
K.)? Com esse segredo, somos levados, com efeito:

Essa semiintica inclui, na forma substantiva, as acep~oes de "bens, patrim6nio,
peculio, recursos, capacidade, faculdade (de)"; na verbal, as de "conseguir,
poder, ser capaz de"; na prepositiva, as de "em virtude de, gra~as a". (N.E.)

5.

6. PUF, p.39.
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A terceira inversiio dialerica, aquela que nos forneceria 0
valor real do objeto que e a Sra. K. para Dora. Isto e, nao 0 de
urn indivfduo, mas 0 de urn misterio, 0 misterio de sua propria
feminilidade, quer dizer, de sua feminilidade corporal - como
se evidencia, sem nenhum veu, no segundo dos dois sonhos cujo
estudo comp6e a segunda parte da exposit;ao do caso Dora,
sonhos a que rogamos que as pessoas se reportem, para vel' como
sua interpretat;ao se simplifica com nosso comentario.
la a nosso alcance aparece-nos 0 marco em torno do qual
nossa carrot;a tern que fazer a volta para inverter seu curso pela
ultima vez. E a imagem mais longfnqua de sua primeira infancia
que Dora consegue alcant;ar (numa observat;ao de Freud, mesmo
como que interrompida
aqui, porventura nab continuam todas
as chaves a the cair nas maos?): e Dora, provavelmente
ainda
infans, chupando seu polegar esquerdo, enquanto com a mao
direita puxa a orelha do irmao, urn ana e meio mais velho do
que ela (p.477 e p.208).
Parece que temos af a matriz imaginaria em que vieram
desaguar todas as situat;6es que Dora desenvolveu em sua vida
- verdadeira ilustrar,;ao da teoria, ainda pOl' surgir em Freud,
dos automatismos
de repetir,;ao. POI' af podemos tirar a medida
do que agora significam para ela a mulher e 0 homem.
A mulher e 0 objeto impossfvel de separar de urn desejo oral
primitivo, e no qual e preciso, no entanto, que ela aprenda a
reconhecer sua propria natureza genital. (E espantoso, aqui, que
Freud nao veja que a determinar,;ao da afonia, durante as ausencias
do Sr. K. (p.369), exprime 0 violento apelo da pulsao erotica
oral no "enfim sos" com a Sra. K., sem que seja preciso invocar
a percepr,;ao dafellatio experimentada
pelo pai (p.44IO), quando
todos sabem que 0 cunnilingus e 0 artiffcio mais comumente
adotado pelos "senhores
abastados"
cujas forr,;as comet;am a
abandona-los.)
Para ter acesso a esse reconhecimento
de sua
feminilidade, ser-lhe-ia preciso realizar a assunr,;ao de seu proprio
corpo, sem 0 que ela continua exposta ao despedar,;amento

7. PUF, p.37.
8. PUF, p.12.
9. PUF, p.27.
10. PUF, p.33.
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funcional (para nos referirmos 11 contribuit;ao teorica do estadio
do espelho), que constitui os sintomas de conversao.
Ora, para efetivar a condit;ao desse acesso, ela so teve como
unico intermediario
a imago original que nos mostra ter-lhe
oferecido uma abertura para 0 objeto, isto e, 0 parceiro masculino
com quem sua diferenr,;a etaria the permitiu identificar-se,
na
alienar,;ao primordial em que 0 sujeito se reconhece como [eu] ...
Por isso, Dora identificou-se
com 0 Sr. K., tal como vai-se
identificando com 0 proprio Freud (0 fato de tel' sido ao despertar
do sonho "transferencial"
que ela percebeu 0 cheiro de fumar,;a
pertencente
aos dois homens nao indica, como disse Freud
(p.6711), que essa Fosse uma identificar,;ao mais recalcada, pOl'em,
muito mais, que essa alucinat;ao correspondeu ao estado crepuscular do retorno ao eu). E todas as suas relat;6es com os dois
homens manifestam a agressividade em que vemos a dimensao
caracterfstica da alienat;ao narcfsica.
E verdade, portanto, como pensa Freud, que 0 retorno a
reivindicar,;ao passional dirigida ao pai representa uma regressao
que se refere as reJar,;6es esbot;adas com 0 Sr. K.
Mas essa homenagem, da qual Freud entreve 0 poder salutar
para Dora, so poderia ser aceita por ela como manifestar,;ao do
desejo se ela aceitasse a si mesma como objeto do desejo, isto
e, depois que houvesse esgotado 0 sentido daquilo que procurava
na Sra. K.
Assim como em toda mulher, e pOl' raz6es que estao no proprio
fundamento das mais elementares trocas sociais (justamente as
que Dora formula nas queixas de sua revolta), 0 problema de
sua condir,;ao esta, no fundo, em se aceitar como objeto do desejo
do homem, e e esse 0 misterio, para Dora, que motiva sua
idolatria pela Sra. K., do mesmo modo que, em sua longa
meditar,;ao diante da Madona e em seu recurso ao adOl'ador
distante, ele a empurra para a solur,;ao que 0 cristianismo deu a
esse impasse subjetivo, fazendo da mulher 0 objeto de urn desejo
divino ou urn objeto transcendental
do desejo, 0 que da no
mesmo.
Se numa terceira inversao dialetica Freud houvesse orientado
Dora para 0 reconhecimento
do que era para ela a Sra. K.,
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obtendo a confissao dos segredos ultimos de sua relac;ao com
ela, de que prestfgio nao se haveria ele mesmo beneficiado
(apenas esboc;amos aqui a questao do sentido da transferencia
positiva), assim abrindo caminho para 0 reconhecimento
do
objeto viril? Essa nao e a minha opiniao, mas a de Freud (p.1 0712).
Mas, 0 fato de sua falha tel' sido fatal para 0 tratamento, ele
o atribui a ac;ao da transferencia (p.103-713), ao erro que 0 fez
adiar-Ihe a interpretac;ao (p.10614), embora, como p6de constatar
a posteriori, ja nao dispusesse de mais do que duas horas para
evitar seus efeitos (p.1 0615).
Entretanto, toda vez que ele torna a invocar essa explica<;ao,
que teria 0 desenvolvimento
que teve na doutrina, como sabemos,
uma nota de rodape vem desdobra-Ia mediante urn recurso a sua
apreciac;ao insuficiente do vfnculo homossexual que unia Dora
a Sra. K.
Que quer dizer isso, senao que a segunda razao s6 Ihe apareceu
como a primeira pOl' direito em 1923, ao pas so que a primeira,
pela ordem, dera frutos em seu pensamento a partir de 1905,
data da publica<;ao do caso Dora?
Quanto a n6s, que partido tomar? Seguramente, confiar nele
quanto as duas razoes e tratar de apreender 0 que pode ser
deduzido de sua sfntese.
Constatamos, entao, isto: Freud reconhece que, durante muito
tempo, nao p6de deparar com essa tendencia homossexual (que,
no entanto, ele nos diz ser tao constante nas histericas que seria
impossfvel exagerar nelas seu papel subjetivo) sem cair num
desarvoramento (n., p.10716) que 0 tornava incapaz de agir quanto
a esse ponto de maneira satisfat6ria.
Isso decorre, dirfamos, de urn preconceito, justo aquele que
falseia inicialmente a concepc;ao do complexo de Edipo, fazendo-o considerar como natural, e nao como normativa, a primazia
do personagem paterno: e 0 mesmo preconceito que se exprime
com simplicidade no conhecido refrao: "Tal como 0 fio para a
agulha e a menina para 0 menino."

12.
13.
14.

15.
16.

PUF,
PUF,
PUF,
PUF,
PUF,

p.90.
p.86-90.
p.89.
p.89.
p.90.
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Freud tern pelo Sr. K. uma simpatia de longa data, ja que foi
ele quem Ihe levou 0 pai de Dora (p.1817) e que se exprimiu em
numerosas apreciac;oes (nota, p.2718). Ap6s 0 malogro do trata19
mento, ele continua a sonhar com uma "vit6ria do amor" (p.99 ).
No tocante a Dora, sua participa<;ao pessoal no interesse que
ela Ihe inspira e confessada em muitos pontos do relato do caso.
Para dizer a verdade, ela 0 faz vibrar com urn fremito que,
transpondo
as digressoes te6ricas, eleva esse texto, entre as
monografias psicopatol6gicas que constituem urn genero de nossa
literatura, ao tom de uma Princesa de Cleves as voltas com uma
mordac;a infernal.
Foi pOl' se haver colocado urn pouco demais no lugar do Sr.
K. que Freud, dessa vez, nao conseguiu comover 0 Aqueronte.
Em razao de sua contratransferencia,
Freud volta com excessiva constancia ao amor que 0 Sr. K. inspiraria em Dora, e e
curiosa vel' como sempre interpreta no sentido de uma confissao
as respostas, embora variadfssimas, que Dora Ihe opoe. A sessao
em que ele acredita have-Ia reduzido a "nao mais contradize-Io"
(p.9320), e ao fim da qual julga poder exprimir-Ihe sua satisfac;ao,
e conclufda pOl' Dora num tom bem diferente. "Nao foi grande
coisa 0 que apareceu" , diz ela, e e no come<;o da sessao seguinte
que se des pede de Freud.
Que aconteceu, pois, na cena da declarac;ao a beira do lago,
que foi a catastrofe pela qual Dora entrou na doenc;a, levando
todo 0 mundo a reconhece-Ia como doente - 0 que corresponde,
ironicamente, a sua recusa a prosseguir em sua func;ao de esteio
da enfermidade comum a todos (nem todos os "beneffcios"
da
neurose sao lucrativos unicamente para 0 neur6tico)?
Basta, como em qualquer interpretac;ao valida, atermo-nos ao
texto para compreende-Io.
0 Sr. K. s6 teve tempo de dizer
algumas palavras, embora, e verdade, tenham sido decisivas:
"Minha mulher nao e nada para mim." E a fa<;anha logo teve
sua recompensa: uma grande bofetada - justamente aquela de
que Dora senti ria 0 contragolpe violento, muito depois do tra-
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tamento, numa nevralgia transitoria - veio expressar ao desastrado: "Se ela nao e nada para voce, que e voce para mim?"
E, a partir daf, que seria para ela esse fantoche, embora ele
houvesse acabado de romper 0 feiti<;o em que por anos ela
estivera vivendo?
A fantasia latente de gravidez que se seguini a essa cena nao
contradiz nos sa interpreta<;ao: e notorio que ela se produz nas
histericas, em func;;ao justamente de sua identifica<;ao viril.
E pela mesma armadilha, na qual se afunda num deslizamento
mais insidioso, que Freud vem a desaparecer. Dora afasta-se
com 0 son'iso da Gioconda e, mesmo quando reaparece, Freud
nao tern a ingenuidade de acreditar numa intenc;;ao de retorno.
Nesse momento, ela ja fez reconhecer por todos a verdade
que, no entanto, por mais verfdica que seja, ela sabe nao ser a
verdade ultima, e conseguiu precipitar 0 desafortunado
Sr. K.,
pelo simples mana de sua presenc;;a, sob as rodas de uma
carruagem. Mas a sedac;;ao de seus sintomas, obtida na segunda
fase do tratamento, se manteve. Assim, a suspensao do processo
dialetico tern como saldo urn aparente recuo, mas as posi<;oes
retomadas so podem ser sustentadas por uma afirma<;ao do eu,
a qual pode ser tida como urn progresso.
Que e pois, afinal, essa transferencia cujo trabalho Freud diz,
em algum lugar, ser invisivel por tras do progresso do tratamento,
e cujos efeitos, alias, "escapam a demonstra<;ao" (p.6721)? Nao
nos sera possfvel considera-Ia aqui como uma entidade inteiramente relativa a contratransferencia,
definida como a soma dos
preconceitos, das paixoes, dos embara<;os e ate mesmo da informac;;ao insuficiente do analista num dado momento do processo
dialetico? Porventura 0 proprio Freud nao nos diz (p.1 0522) que
Dora poderia ter transferido para ele 0 personagem paterno, se
ele fosse tolo 0 bastante para acreditar na versao das coisas que
lhe fora apresentada pelo pai?
Em outras palavras, a transferencia
nao e nada de real no
sujeito senao 0 aparecimento,
num momento de estagnac;;ao da
dialetica analftica, dos modos permanentes pelos quais ele constitui seus objetos.

21.
22.

PUF, p.54.
PUF, p.88.
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o que e, entao, interpretar a transferencia? Nada alem de
preencher com urn engodo 0 vazio desse ponto morto. Mas esse
en go do e util, pois, mesmo enganador, reativa 0 processo.
A denega<;ao com que Dora teria acolhido a observa<;ao
proveniente
de Freud, de que ela Ihe imputava as mesmas
inten<;oes manifestadas
pelo Sr. K., nada teria modificado no
alcance de seus efeitos. A propria oposi<;ao que ela teria engendrado, provavelmente,
teria feito Dora enveredar,
apesar de
Freud, pela dire<;ao favoravel: aquela que a teria conduzido ao
objeto de seu interesse real.
E 0 fato de ele se haver posto em jogo, em pessoa, como
substituto do Sr. K., teria poupado Freud de insistir em demasia
no valor das propostas de casamento deste.
Assim, a transferencia
nao resulta de nenhuma propriedade
misteriosa da afetividade
e, mesmo quando se trai sob uma
aparencia de emoc;;ao, esta so adquire sentido em fun<;ao do
momento dialetico em que se produz.
Mas, esse momento e pouco significativo, ja que comumente
traduz urn erro do analista, nem que seja 0 de querer demais 0
bem do paciente, cujo perigo 0 proprio Freud muitas vezes
denunciou.
Assim, a neutralidade analftica adquire seu sentido autentico
na posi<;ao do dialetico puro, que, sabendo que tudo 0 que e real
e racional (e vice-versa), sabe que tudo 0 que existe, inclusive
a doen<;a contra a qual ele luta, e e sera sempre equivalente ao
nfvel de sua particularidade,
e que so existe progresso para 0
sujeito atraves da integrac;;ao a que ele chega de sua posi<;ao no
universal: tecnicamente,
pela proje<;ao de seu passado num
discurso em devir.
caso de Dora parece privilegiado para nossa demonstra<;ao,
na medida em que, em se tratando de uma histerica, a tela do
eu e tao transparente que em parte alguma, como disse Freud,
e mais baixo 0 limiar entre 0 inconsciente e a consciencia, ou,
melhor dizendo, entre 0 discurso analftico e apalavra do sintoma.
Cremos, no entanto, que a transferencia tern sempre 0 mesma
senti do, de indicar os momentos de errancia e tambem de
orienta<;ao do analista, 0 mesmo valor de nos convocar a ordem
de nosso papel: urn nao-agir positivo, com vistas a ortodramatiza<;ao da subjetividade do paciente.

o

[226]

Do sujeito enfim em questiio

Urn nada de entusiasmo e, num escrito, 0 tra,<o mais segura
a deixar para que ele marque uma data, no sentido lamentavel. Nos 0 lamentamos quanto ao discurso de Roma, tao
seco, nada Ihe trazendo de atenuante as circunstiincias que ele
menciona.
Ao publica-Io, supomos urn interesse em sua leitura, inc1ufdo 0 mal-entendido.
Mesmo querendo precau,<ao, nao e com uma "advertencia
ao leitor" que refor,<arfamos seu endere,<amento original (no
Congresso), quando a constante de nosso enderes;amento ao
psicanalista, sobre a qual advertimos inicialmente, culmina
aqui por ser apropriada por urn grupo que pede nossa ajuda.
Redobrar 0 interesse seria, antes, nossa resposta, se isso
nao fosse dividi-Io em vez de desvelar aquilo que, seja ele 0
que for para a consciencia do sujeito, comanda esse interesse.
Queremos falar do sujeito colocado em questao por esse
discurso, pois ao reinstauni-Io aqui, pelo ponto em que de
nossa parte nao faltamos para com ele, e apenas fazer justi,<a
ao ponto em 'que ele nos concedia urn encontro marcado.
Quanto ao Ieitor, doravante nada mais faremos - exceto
por apontar, urn pouco mais adiante, 0 objetivo de nosso
seminario - do que nos fiar em seu dialogo com textos decerto
nao mais faceis, porem intrinsecamente discernfveis.
Meta, 0 limite que marca a virada a ser seguida numa
corrida, e a metiifora com que Ihe faremos urn viatico para
reJembrar-lhe 0 discurso inedito em que desde entao vimos
trabaIhando a cada quarta-feira do ana letivo, e que e possfvel
que 0 assista (se 0 leitor nao assistir a ele) por circular em
outros lugares.

Quanto ao sujeito colocado em questao, a analise didlitica sera
nosso ponto de partida. Sabemos que assim se denomina uma
psicanalise que alguem se propoe empreender com urn objetivo
de forma~ao - especial mente como urn elemento de habilitac,;aopara praticar a psicamilise.
A psicanalise, quando especificada por essa demanda, e
tida como modificada por ela nos dados que Ihe supomos
comuns, e 0 psicanalista considera ter que evitar isso.
o fato de ele aceitar conduzi-Ia nessas condic,;oescomporta
uma responsabilidade. E curioso constatar como esta e deslocada para as precauc,;oesque nela se tomam.
Pois 0 batismo inesperado que recebe quem a isso se propoe,
ode uma "psicamilise pessoal" I (como se existissem outras),
quando as coisas sao bem reconduzidas ao aspero ponto
desejado, em nada nos parece concernir ao que a pro posta
acarreta no sujeito assim acolhido: a de negligencia-Ia, em
suma.
Talvez se veja isso com mais clareza ao expurgar 0 dito
sujeito das preocupac,;oes que 0 tenTIOpropaganda resume: 0
efetivo a ampliar, a fe a propagar, 0 padrao a proteger.
Extraiamos disso 0 sujeito implicado pela demanda em que
ele se apresenta. Quem nos Ie esta dando urn primeiro passo
para observar que 0 inconsciente Ihe oferece uma base pouco
propfcia para reduzi-lo ao que a relac,;aocom os instrumentos
de precisao designa por erro subjetivo - pronto para acrescentar que a psicanalise nao tern 0 privilegio de urn sujeito
mais consistente, porem deve, antes, permitir esclarece-Io
igualmente nas vias de outras disciplinas.
Esse procedimento de envergadura nos desviaria indevidamente de fazer jus aquilo que de fato invocamos, isto e, 0
sujeito que qualificamos (significativamente) de paciente, que
nao e 0 sujeito estritamente implicado por sua demanda, mas
antes 0 produto que pretenderfamos determinado por ela.
Isto e, embaralhar as coisas no processo de deslinda-las.
Em nome desse paciente, tambem a escuta se torna paciente.

J. Meio au'aves do qual se evita tel' que decidir de imediato se uma psicanalise
sera ou nao didatica.

E para

0 seu bem que a tecnica se elabora, sabendo moderar
sua ajuda. Dessa paciencia e moderac,;aoe que se trata de tornar
capaz 0 psicanalista. Mas, no fim das contas, a incerteza que
subsiste quanta ao proprio termino da analise tem como efeito
deixar entre 0 paciente e 0 sujeito que the e anexado apenas
a diferenc,;a,prometida ao segundo, da repetic,;aoda experiencia,
sendo ate legitimado que a equivalencia de princfpio entre as
duas mantem-se com pleno efeito na contratransferencia. Em
que, portanto, seria a didlitica um problema?
Nao ha neste balanc,;onenhuma intenc,;aonegativa. Apontamos um estado de coisas em que vem a luz muitos comentarios
oportunos, um questionamento permanente da tecnica, lampejos as vezes singulares na verve da confissao, em suma, uma
riqueza que pode muito bem ser concebida como fruto do
relativismo proprio da disciplina, e como the dando sua garantia.
Ate a obje~ao a ser extrafda das trevas que subsistem no
fim da didatica pode permanecer como letra morta, frente ao
intocavel da rotina costumeira.
o simples intocado do limiar mantido para habilitar 0
psicanalista a fazer analises didfiticas (onde 0 recurso a antigiiidade e derrisorio) lembra-nos que e 0 sujeito em questao
na psicanalise didlitica que constitui 0 problema, e que nela
permanece como sujeito intacto.
Nao conviria, antes, conceber a psicanalise didlitica como
a forma perfeita pela qual se esclarec.<" ~:natureza da psicanalise pura e simples: a de introduzir nesta uma restric,;ao?
Tal e a inversao que, antes de nos, nao ocorreu a ninguem.
Ela parece impor-se, no entanto. Pois, se a psicanalise tem um
campo especffico, nele 0 cuidado terapeutico justifica desvios
ou ate curto-circuitos; mas, se ha um caso que profbe l1ualquer
redu~ao similar, este deve ser a psicanalise didMi.<ca.
Mal inspirado estaria quem emitisse a suspeita de estarmos
afirmando que a formac,;aodos analistas e 0 que a psicanalise
tem de mais defensavel a apresentar. Pois essa insolencia, se
existisse, nao concerniria aos psicanalistas. Concerniria, antes,
a alguma falha a corrigir na civilizac,;ao, mas que ainda nao
esta suficientemente cingida para que alguem possa gabar-se
de se encarregar disso.
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Que se prepare apenas uma teoria congruente para manter
a psicanalise no status que preserva sua relarrao com a ciencia.
o fato de a psicanalise haver nascido da ciencia e patente.
Que pudesse tel' surgido de outro campo, e inconcebfvel.
Que a pretensao de ela nao tel' outro suporte ainda seja 0
que e reputado como evidente, ali onde ela se distingue pOl'
ser freudiana, e que efetivamente nao deixe nenhuma transirrao
com 0 esoterismo pelo qual se estruturam priiticas aparentemente vizinhas, nao e um acaso, mas uma conseqiiencia.
Como, portanto, dar conta das evidentes equivocarr6es que
se espalhampelas conceituarr6es correntes nos cfrculos institufdos? Mesmo que eles sejam fabricados as pressas como
possfvel - desde a pretensa efusao unitiva, onde, no auge do
tratamento, se encontraria a beatitude que con viria supor inauguradora do desenvolvimento libidinal, ate os vangloriados
milagres da obtenrrao da maturidade genital, com sua sublime
facilidade de se mover em todas as regress6es -, pOl' toda
parte se reconhece esta miragem que nem sequel' e discutida:
a completude do sujeito, que ha ate quem confesse formalmente
tomar pOl' um objetivo legftimo e passfvel de atingir, ainda
que, na realidade, c1audicarr6es atribufveis a tecnica ou as
seqiielas da historia a mantenham na categoria de um ideal
muito remoto.
Tal e 0 princfpio da extravagancia teorica, no senti do proprio
desse termo, onde demonstram poder cair 0 mais autentico
interrogador de sua responsabilidade de terapeuta e tambem 0
mais rigoroso perscrutador dos conceitos: podemos confirma-Io
pelo modelo que evocamos do primeiro, Ferenczi, em suas
formularr6es de dellrio biologico sobre a amphimixis; ou,
quanta ao segundo - estamos pensando em Jones -, que 0
mensuremos pelo mau passo fenomenologico, a aphanisis do
desejo, para 0 qual 0 faz escorregar sua necessidade de garantir
a igualdade de direitos entre os sexos ante esse motivo de
escandalo que so e admitido quando se renuncia a completude
do sujeito: a castrarrao, para chama-Ia pOl'seu nome.
Diante desses ilustres exemplos, surpreende menos a pulularrao desses reajustes da economia a que todos se entregam,
extrapolando da analise para 0 desenvolvimento ou ate para a
historia humana - como a transposirrao da fantasia de castrarrao

para a fase anal, a fundamentarrao extrafda de uma neurose
oral universal... sem limite atribufvel a sua, etc. Quando muito,
ha que toma-Ia como um testemunho do que chamaremos de
ingenuidade da perversao pessoal, entendendo-se a coisa como
dando margem a um certo esclarecimento.
Nestas palavras, nenhuma referencia a inanidade do termo
psicanalise pessoal, do qual se pode dizer que, com muita
freqiiencia, 0 que ele designa iguala-se a isso, pOl'se sancionar
apenas pOl' rearranjos muito prMicos. Daf ressurge a questao
do beneffcio dessa curiosa fabularrao.
Sem duvida, 0 praticante nao empedernido nao e insensfvel
a uma realidade tornada mais nostalgica par ser provocada no
encontro com ele e, nesse caso, responde a relarrao essencial
do veu com sua experiencia atraves dos esbor;os de mito.
Um fato contradiz essa qualificar;ao: e que af reconhecemos,
nao mitos autenticos (entenda-se, simplesmente aqueles que
foram levantados em campo), que nunca deixam de tornar
legfvel a incompletude do sujeito, mas fragmentos folcloricos
desses mitos, e precisamente os preservados pelas religi6es
propagandfsticas em seus temas de salvar;ao. Discuti-Io-ao
aqueles para quem esses temas abrigam sua verdade, muito
satisfeitos pOl' encontrar af meios de corrobora-la com 0 que
chamam de hermeneutica.
(Explorarrao a qual uma sadia reforma ortografica permitiria
dar 0 alcance de uma prMica familionaria: a do falsilosofo,
pOl'exemplo, ou da tapeasofia, sem colocar mais pingos nem
is.)2

o vfcio radical designa-se na transmissao do saber. Quando
muito, ela se defenderia de uma referencia as profiss6es em
que, durante seculos, so se exerceu encoberta pOl' um veu,
mantido pela instituir;ao do companheirismo. Um mestrado em

2. 0 familionario provem do celebre trocadilho de Heine, citado pOl' Freud ja
na [ntrodw;:ao de 0 chiste e sua rela~'{io com 0 incol1sciente. Os outros dOlS
neologismos, criados pOl'Lacan, sao: faufi1osophe, hom6fono de faux philo.wphe
e que joga com as acepr;:6esdefattfiler [alinhavar, insinuar(-se), intrometer(-se)],
resultando em portugues em algo como "metido a fiI6sofo"; e flousophie, que
remete afloue philosophie (filosofia vaga, imprecisa, solta, frouxa), mas tambem
a flouer (intrujar, trapacear, passar 0 conto do vigario). (N .E.)
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humanidades e alguns diplomas protegem nela 0 segredo de
urn saber substancial. (Mesmo assim, e as artes Iiberais que
nao praticam 0 misterio que nos referiremos, mais adiante,
para evocar a juventude da psicamilise.)
Por mais atenuada que possa ser, a compara~ao nao se
sustenta. A tal ponto que poderfamos dizer que a realidade e
feita da intoleriincia a essa compara~ao, porquanto 0 que ela
exige e uma postura totalmente diversa do sujeito.
A teoria,ou melhor, 0 repeteco que leva esse nome, e que
e tao variavel em seus enunciados que as vezes parece que
somente sua insipidez man tern neles urn fator comum, nao
passa do preenchimento do lugar onde se demonstra uma
carencia, sem que sequer saibamos formula-Ia.
Tentamos uma algebra que correspondesse, no lugar assim
definido, ao que e efetuado, por seu tumo, pelo tipo de logica
a que chamamos simbolica: quando, da pratica matem:itica,
ela estabelece a legitimidade.
Nao sem 0 sentimento do quanta convem af de prudencia
e cuidado.
Que se trata de conservar nisso a disponibilidade da experiencia adquirida pelo sujeito, na estrutura propria de deslocamento e fendimento em que ela teve de se constituir, eis aqui
tudo 0 que podemos dizer - remetendo a nossos desenvolvimentos efetivos.

o

que temos a salientar aqui e que pretendemos trilhar a
posic,;aocientffica, analisar de que modo ela ja esta implicada
no que ha de mais fntimo na descoberta psicanalftica.
Essa reforma do sujeito, que e aqui inauguradora, deve ser
relacionada com a que se produz no princfpio da ciencia,
comportando esta ultima urn certo adiamento no que tange as
quest6es ambiguas a que podemos chamar quest6es da verdade.
E diffcil nao ver introduzida, desde antes da psicanalise,
uma dimensao que poderfamos dizer do sintoma, que se articula
por representar 0 retorno da verdade como tal na falha de urn
saber.
Nao se trata do problema c1assico do erro, mas de uma
manifesta~ao concreta a ser "c1inicamente" apreciada, onde
se revela, nao uma falha de representa~ao, mas uma verdade
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de uma referencia diferente daquilo, representa~ao ou nao,
pelo qual ela vem perturbar a boa ordem ...
Nesse senti do, podemos dizer que essa dimensao, mesmo
nao sendo explicitada, e altamente diferenciada na crftica de
Marx. E que parte da inversao que ela opera a partir de Hegel
e constituida pelo retorno (materialista, precisamente par Ihe
dar forma e corpo) da questao da verdade. Esta de fato se
imp6e, chegariamos a dizer, nao ao tomar 0 fio do artiffcio
da razao, forma sutil com que Hegel a despacha de ferias, mas
ao perturbar os artiffcios (basta lermos os textos polfticos) que
so sao razao se ridiculamente travestidos ...
Sabemos com que precisao conviria acompanhar essa tem:itica da verdade e de seu vies no saber - embora principio,
ao que nos parece, da filosofia como tal.
Apenas 0 registramos para denotar af 0 salta da opera~ao
freudiana.
Ela se distingue por articular as c1aras 0 status do sintoma
com 0 seu, pois constitui a opera~ao caracteristica do sintoma,
em seus dois sentidos.
. Diferentemente do signo, da fuma~a que nao existe sem
fogo, fogo que ela indica com 0 apelo, eventual mente, de que
seja extinto, 0 sintoma so e interpretado na ordem do significante. 0 significante so tern sentido por sua rela~ao com outro
significante. E nessa articulac,;ao que reside a verdade do
sintoma. 0 sintoma tinha urn ar impreciso de representar
alguma irrup~ao da verdade. A rigor, ele e verdade, por ser
talhado na mesma madeira de que ela e feita, se afirmarmos
materialisticamente que a verdade e aquilo que se instaura a
partir da cadeia significante.
Gostarfamos de nos distinguir aqui do nivel de brincadeira
em que comumente se travam certos debates de principio.
Indaga~do por onde nosso olhar deve apreender 0 que Ihe
prop6e a fuma~a, ja que e este 0 paradigma c1assico, quando
ela Ihe e oferecida por se erguer dos fOffiOScrematorios.
Nao duvidamos que se esteja de acordo em que isso so
pode decorrer de seu valor significante; e que, mesmo que nos
recusassemos a isso par sennos estupidos no criterio, essa
fuma~a continuaria a ser, para a reduc,;ao materialista, urn
elemento menos metaforico do que todas as que pudessem
elevar-se para debater se 0 que ela representa deve ser retomado
por meio do biologico ou do social.

Ao se ter como referencia essa jun~ao que e 0 sujeito, as
vias das conseqUencias da Iinguagem para 0 desejo do saber
talvez se tornem mais transitaveis, devido ao que sabemos
desde sempre sobre a distiincia que 0 separa de sua existencia
de ser sexuado, ou ate mesmo de ser vivo.
E, com efeito, a constru~ao que fornecemos do sujeito, na
Iinha da experiencia freudiana, nada retira da pungencia pessoal
dos diversos deslocamentos e fendimentos que ele pode ter
que atravessar na psicanalise didatica.
Se esta registra as resistencias transpostas, e por elas preencherem 0 espa~o de defesa em que se organiza 0 sujeito, e e
somente em certos balizamentos estruturais que podemos seguir
o percurso que se fez, para esbo~ar seu esgotamento.
Do mesmo modo, uma certa ordem de montagem e exigfvel
daquilo que se deve esperar como tela fundamental do real na
fantasia inconsciente.
Todos esses valores de contrale nao impedem que a castra~ao, que e a chave desse vies radical do sujeito por onde
se da 0 advento do sintoma, continue a ser, ate mesmo na
didatica, 0 enigma que 0 sujeito s9 resolve ao evita-Io.
Se pelo menos alguma ordem, ao se instalar no que ele
viveu, Ihe desse em seguida a responsabilidade por suas
formula~6es, ele nao tentaria reduzir a fase anal aquilo que
captasse da castra~ao na fantasia.
Dito de outra maneira, a experiencia se precaveria de
sancionar des vios te6ricos que servem para abrigar em sua
transmissao 0 descarrilamento.
E necessario 0 restabelecimento do status identico da psicanalise didarica e do ensino da psicanalise, na abertura cientffica de ambos.
Esta ultima comporta, como qualquer outra, estas condi~6es
mfnimas: uma rela~ao definida com 0 instrumento como instrumento, uma certa ideia da questao levantada pelo assunto.
o fato de as duas convergirem, aqui, para uma questao que
nem por isso se simplifica, talvez encerre esta outra com que
a psicanalise refon;a a primeira, como uma questao fonnulada
a ciencia: a de constituir por si mesma uma ciencia, e no
segundo grau.
Se 0 leitor pode surpreender-se aqui com 0 fato de essa
questao Ihe chegar tao tardiamente -, e com 0 mesmo carater

que faz com que tenha tido que haver duas repercuss6es das
mais improvaveis de nosso ensino, recebendo de dois estudantes da Vniversidade nos EVA a tradu~ao cuidadosa (e bem
feita) que mereceram dois de nossos artigos (dentre eles 0
presente) -, saiba ele que pusemos no quadro de nossa ordem
preferencial: antes de mais nada, que haja psicanalistas.
Agora, pelo menos, podemos contentar-nos com a ideia de
que, enquanto perdurar um vestfgio do que instauramos, havera
psicanalistas para responder a certas urgencias subjetivas,
ainda que qualifica-los com 0 artigo definido Fosse dizer
demais, ou, mais ainda, desejar demais.
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Funr;;iioe campo da fala
e da linguagem em psicanalise

I

RELA TORIO DO CONGRESSO DE ROMA, REALIZADO NO
ISTITUTO DI PSICOLOGIA DELLA UNIVERSITA DI ROMA
EM 26 E 27 DE SETEMBRO DE 1953

Em particular, nao convem esquecer que a Separa9aO entre
embriologia, anatomia, fisiologia, psicologia, sociologia e elf·
niea nao existe na natureza, e que existe apenas uma diseiplina:
a neurobiologia, a qual a obserVa9aO nos obriga a acrescentar
o epfteto humana, no que nos eoncerne. (Cita9ao escolhida para
exergo de urn Instituto de Psicamilise em 1952.)

o discurso

que encontraremos aqui merece ser introduzido pOl'
suas circunstancias. Pois traz delas a marca.
Seu tema foi proposto ao autor para constituir 0 relat6rio
teorico de praxe, na reuniao anual da qual havia dezoito anos
que a sociedade entao representativa da psicanalise na Fran~a
seguia a tradi~ao, torn ada veneravel sob 0 tftulo "Congresso dos
Psicanalistas de Lingua Francesa", estendido ha dois anos aos
psicanalistas de lfnguas romanicas (sendo nele inclufda a Holanda, pOl'uma tolerancia de linguagem). Esse Congresso deveria
ter lugar em Roma, no mes de setembro de 1953.
Entrementes, graves dissen~6es introduziram no grupo frances
uma secessao. Elas se haviam revelado pOl'ocasiao da funda~ao
de urn "instituto de psicanalise" . Pudemos entao ouvir a equipe
que lograra impor seus estatutos e seu programa proclamar que
im£fdlria de falar em Roma asu~le que, juntamente com outros,
havia tentado introduzir ali uma concep~ao diferente, e para esse
fim ela empregou todos os meios a seu alcance.
Contudo, nao pareceu aqueles que desde entao haviam fundado
a nova Sociedade Francesa de Psicanalise que eles devessem
privar da anunciada exposi~ao a maioria,estudantil que aderia a
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seu ensino, nem tampouco que devessem abdicar do lugar
eminente em que ela fora prevista.
As generosas simpatias que vieram do grupo italiano em seu
auxflio nao os deixavam na posi~ao de hospedes inoportunos na
Cidade Universal.
Quanto ao autor deste discurso, ele pensava ser socorrido,
ainda que tivesse de se mostrar um tanto aquem da tarefa de
falar da fala, pOl' uma certa conivencia inscrita neste lugar
mesmo.
Ele se lembrava, com efeito, que bem antes que aqui se
revelasse a gloria do mais alto trono do mundo, Aulo Gelio, em
suas Noites citicas, dera ao local chamado Mons Vaticanus a
etimologia de vagire, que designa os primeiros balbucios da fala.
E que, portanto, caso seu discurso nao viesse a ser nada alem
de um vagido, ao menos ele colheria ali 0 auspfcio de renovar
em sua disciplina os fundamentos que ela retira da linguagem.
Do mesmo modo, essa renova~ao tirava da historia demasiado
sentido para que ele nao rompesse, pOl' sua vez, com 0 estilo
tradicional que situa a "rela~ao" entre a compila~ao e a sfntese,
para the dar 0 estilo ironico de um questionamento dos fundamentos dessa disci lina.
ma vez que seus ouvintes eram esses estudantes que esperam
de nos a fala, foi sobretudo para estes que ele fomentou seu
discurso, para renunciar, em rela~ao a eles, as regras que se
observam entre os augures, de imitarem 0 rigor atraves da
minucia e confundirem regra e certeza.
No conflito, com efeito, que os levara ao atual desfecho,
tinham-se dado mostras, quanto a sua autonomia de sujeitos, de
um desconhecimento tao exorbitante que a exigencia primordial
advinha de uma rea~ao contra 0 tom permanente que permitira
esse excesso.
E que, para-alem das circunstancias locais que haviam motivado esse conflito, viera a luz um vfcio que as ultrapassava em
muito. Que se houvesse simplesmente podido tel' a pretensao de
regular de maneira tao autoritaria a forma ao do psicanalista
ev n ava a questao de saber se os modos estabelecidos dessa
forma~ao nao levavam ao fim paradoxal de uma deprecia~ao
perpetuada.
Decerto, as formas iniciaticas e poderosamente organizadas
em que Freud viu a garantia da transmissao de sua doutrina

justificam-se na posirrao de uma disciplina que so pode sobreviver
ao se manter no nfvel de uma experiencia integral.
Mas, nao terao elas levado a urn formalismo enganador, que
desencoraja a iniciativa ao penalizar 0 risco, e que faz do reino
da opiniao dos doutos 0 princfpio de uma prudencia docil onde
a autenticidade da pesquisa se embota antes de se esgotar?
A extrema complexidade
das norroes empregadas em nosso
campo faz com que em nenhum outro lugar urn espfrito, ao expor
seu julgamento, corra mais totalmente 0 risco de descobrir sua
medida.

Mas, isso deveria trazer a conseqtiencia de transformar em
nosso proposito primordial, senao unico, 0 franqueamento
das
teses pela elucidarrao dos princfpios.
A severa selerrao que se impoe, com efeito, nao poderia ficar
a cargo dos adiamentos indefinidos de uma cooptarrao minudente,
mas da fecundidade da produrrao concreta e a prova dialetica de
argumentarroes contraditorias.
Isso nao implica, de nos sa parte, nenhuma valorizarrao da
divergencia.
Muito pelo contnirio, nao foi sem surpresa que
pudemos ouvir no Congresso Internacional
de Londres - ao
qual, pOI' termos desrespeitado
as formas, comparecemos
como
solicitantes uma personalidade,
bem-intencionada
a nosso
respeito, deplorar que nao pudessemos justificar nossa secessao
pOI' algum desacordo doutrinal. Querera isso dizer que uma
associarrao que se pretende internacional
tern outra finalidade
que nao a de manter 0 princfpio da comunidade
de nossa
experiencia?
Sem duvida, e esse 0 segredo de polichinelo que de ha muito
ja nao e segredo, e foi sem nenhum esciindalo que, ao impenetravel.sr. Zilboorg - 0 qual, pondo de lado nosso caso, insistia
em que nenhuma secessao Fosse aceita senao a tftulo de urn
debate cientffico -, 0 penetrante sr. Walder po de retrucar que,
a confrontarmos
os princfpios em que caaa urn de nos julgava
fundamentar sua experiencia, nossos muros se dissolveriam muito depressa na confusao de Babel.
Quanto a nos, pensamos que, se inovamos, nao e de nosso
gosto fazer disso urn merito.
Numa disciplina que so deve seu valor cientffico aos conceitos
teoricos que Freud fOljou no progresso de sua experiencia, mas
os quais, pOI' serem ainda mal criticados,e pOI' isso conservarem

a ambigtiidade da Ifngua vulgar, beneficiam-se dessas ressonancias, nao sem incorrer em mal-entendidos,
parecer-nos-ia
prematuro romper a tradirrao de sua terminologia.
Mas, parece-nos que esses termos so podem esclarecer-se ao
estabelecermos
sua e uivaI@ncia com a lin ua em atual da antropologia ou com os mais recentes problemas da filosofia, on e,
muitas vezes, a pSlcamihse so tern a se benehclar.
Orgente, em todo caso, parece-nos a tarefa de destacar, em
norroes que se enfraquecem
num usa rotineiro, 0 sentido que
elas resgatam tanto de urn retorno a sua historia quanto de uma
reflexao sobre seus fundamentos subjetivos.
E essa, sem duvlda, a funrrao de quem ensina, da qual todas
as outras dependem, e e nela que melhor se inscreve 0 valor da
experiencia.
Se a negligenciamos,
oblitera-se 0 sentido de uma arrao que
so extrai seus efeitos do senti do, e as regras tecnicas, ao se
reduzirem a receitas, suprimem da experiencia qualquer alcance
de conhecimento
e mesmo qualquer criterio de realidade.
Pois ninguem e menos exigente do que urn psicanalista quanto
aquilo que pode conferir status a uma arrao que ele proprio nao
esta longe de considerar como magica, na impossibilidade
de
saber onde situa-Ia numa conceprrao de seu campo que ele nem
pensa em atribuir a sua pratica.
o exergo cujo ornamento transpusemos para este prefacio e
urn belfssimo exemplo disso.
Do mesmo modo, sera que elase harmoniza com uma conceprrao da formarrao analftica que seja a de uma auto-escola que,
nao satisfeita em aspirar ao privilegio singular de entregar a
carteira de habilitarrao, se imaginasse em condirroes de controlar
a construrrao automobilfstica?
Essa compararrao vale 0 que vale, mas e bem equivalente as
que tern curso em nossos mais graves concflios e que, apesar de
haverem nascido em nosso discurso aos idiotas, nem sequer tern
o sabor do trote de calouros, mas nem pOI' isso deixam de parecer
receber urn valor de uso de seu carateI' de pomposa inepcia.
Isso comerra pela conhecida compararrao entre 0 candidato
que se deixa arrastar prematuramente
para a pratica e 0 cirurgiao
que opera sem assepsia, e vai ate aquela que incita a chorar
sobre esses desafortunados estudantes, a quem 0 conllito de seus
mestres dilacera como aos filhos no divorcio dos pais.
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Sem duvida, essa ultima novidade nos parece inspirar-se no
respeito devido aqueles que efetivamente
sofreram 0 que chamaremos, moderando nosso pensamento,
uma pressao sobre 0
ensino que os submeteu a uma rude prova, mas tambem podemos
indagar-nos, ao ouvir 0 tremolo na boca dos meslres, se os limites
do infanlilismo nao terao sido recuados, sem aviso previo, ate
a parvofce.
As verdades que esses cliches ocultam, no entanto, mereceriam
que as submetessemos
a urn exame mais serio.
Metodo de verdade e de desmistifica~ao
das camuflagens
subjetivas, manifestaria a psicanalise uma ambi~ao desmedida
ao aplicar seus princfpios a sua pr6pria corpora~ao, isto e, a
concep~ao que tern os psicanalistas de seu papel junto ao doente,
de seu lugar na sociedade dos espfritos, de suas rela~6es com
seus pares e de sua missao de ensino?
Talvez, pOI' reabrir algumas janelas para a luminosidade do
pensamento de Freud, esta exposi~ao alivie em alguns a angustia
gerada pOI' uma a~ao simb6lica quando ela se perde em opacidade
pr6pria.
Seja como for, ao evocar as circunstancias deste discurso, nao
estamos de modo algum pensando em desculpar suas insuficiencias, pOI' demais evidentes, pela pressa que the foi imposta, uma
vez que e dessa mesma pressa que ele adquire seu sentido e sua
forma.
,~s,
demonstran:!0s, num sofisma exem lar do tempo intersubjetivo,
a fun'j'ao a pressa na precipitacao 16gica em que a
verdade encontra sua condi~ao insuperavel.
~
de criado que nao apare<;a na urgencia, e nada na
urgencia que nao gere sua supera~ao na fala.
Mas nada ha, tampouco, que nao se torne contingente nela,
quando chega para 0 homem 0 momento em que ele pode
identificar numa unica razao 0 partido que escolhe e a desordem
gue den uncia, para compreender
sua coerencia no real e se
antecipar, pOl'sua certeza, a a~ao que os coloca em equilfbrio.

Determinaremos isso enquanto ainda estamos no afelio de
nossa materia, pois, quando chegarmos ao perielio, 0 calor
sera capaz de nos fazer esquece-Ia. (Lichtenberg)
"Flesh composed of suns. How can such beT' exclaim the
simple ones.2 (R. Browning, Parleying with Certain People)
Tamanho e 0 pavor que se apodera do homem ao descobrir a
imagem de seu po del' que ele dela se desvia na a~ao mesma que
Ihe e pr6pria, quando essa a~ao a mostl'a nua. E 0 caso da
psicanalise. A descoberta - prometeica - de Freud foi uma
a~ao desse tipo; sua obra no-Io atesta; mas ela nao esta menos
presente em cada experiencia humildemente
conduzida pOl' urn
dos trabalhadores
formados em sua escola.
Podemos acompallhar,
ao longo dos an os decorridos, essa
aversao do interesse pelas· fun~6es da fala e pelo campo da
linguagem. Ela motiva as "mudan~as de objetivo e de tecnica"
que sao declaradas no movimento e cuja rela~ao com 0 amortecimento da eficacia terapeutica e, no entanto, ambfgua. Com
efeito, a promocao da resistencia do ohjeto na teoria e na tec!li.ca
deve sersubmetida
ela
a
'Iis~_ ue s6
po e reconhecer nisso urn alibi do sujeito.
Tentemos esbo~al' a t6pica desse movimento. Ao considerar
a literatura que chamamos de nossa atividade cientffica, os
problemas atuais da psicanalise destacam-se Ilitidamente sob tres
aspectos:
A) Funyao do imagillario, digamos, ou, mais diretamellte, das
fantasias na tecnica da experiencia e na constitui~ao do objeto
nas diferentes etapas do desenvolvimento
psfquico. 0 impulso
proveio, aqui, da psicallalise de criall~as, e do terreno favoravel
oferecido as teritativas e as tenta~6es dos investigadores
pela
abordagem das estrutura~6es pre-verbais. E tambem af que sua
culmina~ao provoca agora urn retorno, levantando 0 problema
da san~ao simb6lica a ser dada as fantasias em sua interpreta~ao.

2.

"'Materia composta de s6is. Como e possivel isso?', exclamam os simples."

(N.E.)

B). No<;ao das rela<;6es libidinais de objeto, que, renovando a
ideia do progresso da amllise, reformula em surdina sua condu<;ao. A nova perspectiva partiu, aqui, da extensao do metoda as
psicoses e da abertura momentfmea da tecnica a dados de
principio diferente. A psicamilise desemboca entao numa fenomenologia existencial, ou ate num ativismo movido pela caridade. Tambem af se exerce uma nftida rea<;ao em favor de urn
retorno ao eixo tecnico da simboliza<;ao.
C) Impartfmcia da contratransferencia
e, correlativamente,
da
forma<;ao do psicanalista. Aqui, a enfase veio dos embara<;os do
termino da analise, que se juntam aos do momenta em que a
psicanalise didatica se encerra com a introdu<;ao do candidato
na pratica. E a mesma oscila<;ao se observa af: de urn lado, e
nao sem coragem, aponta-se 0 ser do analista como elemento
nao desprezfvel nos efeitos da analise, e que deve inclusive ser
exposto em sua conduta no fim da partida; nem par is so se deixa
de promulgar energicamente,
por outro lado, que nenhuma solu<;ao pode pro vir senao de urn aprofundamento
cada vez mais
intensificado da mola inconsciente.
Esses tres problemas tern urn tra<;o comum, a parte a atividade
pioneira que manifestam em tres fronteiras diferentes, com a
vitalidade da experiencia que os sustenta. Trata-se da t~nta9ao
que se apresenta ao analista de abandonar 0 fundamento da fala,
jTIstmrrefife em campos em que sua utiliza<;ao, por coniiliarc'om
o inefavel, exigiria mais do que nunca seu exame:.-i=MbE
a
.pedagogia materna, a ajuda samaritana e a mestriaJdomina~ao
Jialetica. 'l'orna-se grande 0 perigo quando, alem disso, ele
Abaiidona sua linguagem, em beneficio de Iinguagens ja institufdas e das quais ele conhece pouco as compensa<;6es que elas
of ere cern a ignorancia.
Na verdade, gostarfamos de saber mais sobre os efeitos da
simboliza<;ao na crian<;a, e as maes oficiantes na psicanalise, ou
as que dao a nossos mais elevados conselhos urn ar de matriarcado, nao estao Iivres da confusao de Ifnguas em que Ferenczi
aponta a lei da rela<;ao crian<;a-adulto.3

3. Ferenczi, "Confusion of tongues betweeen the adult and the child", Int.
of Psycho., 1949, XXX, IV, p.225-3D.
,
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As ideias concebidas pOl' nossos doutos sobre a rela<;ao de
objeto acabada SaD de concep<;ao bastante incerta e, ao serem
expostas, deixam transparecer uma mediocridade que nao honra
a profissao.
Nao ha duvida de que esses efeitos - onde 0 psicanalista se
aproxima do tjpo de her6i moderno ilustrado pOl' fa<;anhas
derris6rias numa silua ao de descaminho - s6 poderiam ser
carng) os pOl' urn mero retorno ao estudo, no qual 0 psicanalista
deveria tornar-se mestre/senhor,
das fun<;6es da fala.
Mas parece que, desde Freud, esse campo central de nosso
domfnio caiu no abandono. Observe-se 0 quanto ele mesmo se
preservou de incurs6es grandes demais em sua peri feria: descobrindo os estadios libidinais da crian<;a na analise de adultos e
s6 intervindo, no Pequeno Hans, pOl' intermedio de seus pais;
decifrando uma faixa inteira da linguagem do inconsciente no
delirio paran6ide, mas utilizando para isso apenas 0 texto-chave
deixado pOl' Schreber na lava de sua catastrofe mental. E assumindo, em contrapartida, quanto a dialetica da obra e a tradi<;ao
de seu sentido, e em toda a sua altivez, a posi<;ao de mestria,
de domina<;ao.
Equivalera
isso a dizer que, se 0 lugar do mestre/senhor
permanece vazio, e menos em virtude de seu desaparecimento
do que de uma crescente oblitera<;ao do senti do de sua obra?
Acaso nao basta, para nos convencermos disso, constatar 0 que
sucede nesse lugar?
Nele se transmite uma tecnica, de estilo enfadonho ou ate
reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crftico
parece transtornar. Na verdade, ela assume 0 aspecto de urn
formalismo levado ao cerimonial, e a tal ponto que podemos
indagar-nos se nao sucumbe a aproxima<;ao mesma com a neurose
obsessiva atraves da qual Freud vi sou tao convincentemente
0
usa, senao a genese, dos ritos religiosos.
A analogia se acentua ao considerarmos a literatura que essa
atividade produz para dela se alimental': tem-se ali a impressao
freqUente de urn curiosa circuito fechado, onde 0 desconhecimen to da origem dos termos gera 0 problema de atribuf-los, e
onde 0 esfor<;o de resolver esse problema refor<;a esse desconhecimento.
Para remontar as causas dessa deteriora<;ao do discurso anaIftico, e legftimo aplicar 0 metoda psicanalftico a coletividade
que 0 sustenta.

Com efeito, falar da perda do sentido da a<;ao analftica e tao
verdadeiro e tao inocuo quanto explicar 0 sintoma pOl' seu sentido,
enquanto esse sentido nao e reconhecido. Mas sabemos que, na
ausencia desse reconhecimento,
a a<;ao so pode ser sentida como
agressiva no nfvel em que se situa, e que, na ausencia das
"resistencias"
sociais em que 0 grupo analftico encontrou meios
de se tranqUilizar, os limites de sua toledincia a sua propria
atividade, agora" acolhida" , senao aceita, ja nao dependem senao
do fndice numerico em que se mede sua presen<;a na escala
social.
Esses princfpios bastam para situar as condi<;6es simbolicas,
imaginarias e reais que determinam as defesas - isolamento,
anula<;ao, denega<;ao e, em geral, desconhecimento
- que podemos reconhecer na doutrina.
POl' conseguinte,
se avaliarmos pOl' sua massa a importancia
que tern 0 grupo norte-americano para 0 movimento psicanalftico,
apreciaremos em seu peso as condi<;6es que ali se encontram.
Na ordem simbolica, para come<;ar, nao se pode desprezar a
importancia do fator c que destacamos no Congresso de Psiquiatria de 1950 como uma caracterfstica constante de urn dado meio
cultural: condi<;ao, aqui, do anti-historicismo
em que todos
concord am em reconhecer 0 tra<;o principal da "comunica<;ao"
nos EVA, e que, a nosso vel', eo oposto diametral da experiencia
analftica. Ao que vem somar-se uma forma mental bastante
autoctone que, sob 0 nome de behaviorismo,
domina a tal ponto
a no<;ao psicologica na~enca
ue esta claro ue, dorav~nte,
supera or com !eto, na psicanalise, a inspira<;ao freudiana.
Quanto as outras duas ol:-ens,
el - - m:rs-trrrere"S'SilclOS a
tarefa de apreciar 0 que os mecanismos manifestos na vida das
sociedades psicanalfticas devem, respectivamente,
as rela<;6es de
imponencia no interior do grupo e aos efeitos sentidos de sua
livre iniciativa no conjunto do corpo social, bem como a confian<;a que convem depositar na no<;ao, salientada pOl' urn de
seus mais lucidos representantes, da convergencia que se exerce
entre a estranheza de urn grupo em que predomina 0 imigrante
e 0 distanciamento
a que 0 arrasta a fun<;ao invocada pelas
condi<;6es acima indicadas da cultura.
De qualquer modo, evidencia-se de maneira incontestavel que
a concep<;ao da psicanalise pendeu ali para a adapta<;ao do
indivfduo ao meio social, para a busca dos patterns de conduta

e para toda a objetiva<;ao implicada na no<;ao de human relations,
e e realmente uma posi<;ao de exclusao privilegiada com respeito
ao objeto humano que se indica na expressao, nascida la mesmo,

human engineering.
Portanto, e a distancia necessaria para manter tal posi<;ao que
podemos atribuir 0 eclipse, na psicamilise, dos t!~rmos mais
vfvidos de sua experiencia - 0 inconsciente, a sexualidade -,
dos quais parece que a propria men<;ao logo devera apagar-se.
Nao temos que tomar partido quanto ao formalismo e ao
espfrito mercantilista
que os documentos
oficiais do proprio
grupo mencionam para denuncia-Ios. 0 fariseu e 0 lojista so nos
interessam pOl' sua essencia comum, Fonte das dificuldades que
urn e outro tern com a fala, especial mente quando se trata do
talking shop, de falar de negocios.
E que, se a incomunicabilidade
dos motivos pode sustentar
urn magisterio, ela nao se equipara a mestria, ao menos aquela
exigida pOl' urn ensino. Alias, percebemos isso quando foi preciso,
no pass ado, para sustentar sua primazia, dar, quanto a forma, ao
menos uma li<;ao.
Eis pOl' que 0 apego indefectivelmente
reafirmado pOl' essa
mesma fac<;ao pela tecnica tradicional,
apos urn balan<;o das
provas efetuadas nos campos-fronteira
anteriormente enumerados, nao se da sem equfvoco; ele se aquilata pela sUbstitui<;ao
do termo ortodoxa pelo termo classica para qualificar essa
tecnica. Fica-se preso as conven<;6es, na impossibilidade de saber,
sobre a doutrina, dizer 0 que quer que seja.
Afirmamos, quanto a nos, que a tecnica nao pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quando se desconhecem os conceitos que a fundamentam.
Nossa tarefa sera
demonstrar que esses conceitos so adquirem pleno sentido ao se
orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na fun<;ao
da fala.
Ponto em que notamos que, para manejar qualquer conceito
freudiano, a leitura de Freud nao pode ser tida como superflua,
nem mesmo quanto aqueles que saD hom6nimos
de nd<;6es
correntes.
Como 0 demonstra
a des ventura, trazida a nossa
lembran<;a pOl' esta esta<;ao do ano, de uma teoria dos instintos
resenhada em Freud pOl' urn autor pouco atento a parcela expressamente
mftica, no dizer de Freud, que ela contem. Manifestamente, ele nao poderia estar atento, uma vez que a aborda
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atraves da obra de Marie Bonaparte, a qual cita incessantemente
como urn equivalente do texto freudiano, e sem que nada advirta
o leitor quanto a isso, fiando-se talvez, nao sem razao, no born
gosto deste em nao confundi-Ias, mas nem por isso deixando de
provar que nao entende nada do verdadeiro nfveI da informa~ao
de segunda mao. Mediante 0 que, das redu~oes as dedu~oes e
das indu~oes as hipoteses, 0 autor conclui pela estrita tautologia
de suas premissas falsas, ou seja, conclui que os instintos de que
se trata san redutfveis ao arco refJexo. Tal como a pilha de pratos
cujo desmoronamento
se destila na narrativa classica, deixando
nas maos do artista apenas dois peda~os descasados pelo estrondo, uma constru~ao complexa, que vai da descoberta das migra~oes da libido pelas zonas erogenas ate a passagem metapsico16gica de urn princfpio de prazer generalizado
ao instinto de
morte, transforma-se no bin6mio de urn instinto erotico passivo,
moldado na atividade das catadoras de piolho, caras ao poeta,4
e de urn instinto destrutivo, simplesmente
identificado com a
motricidade. Resultado que merece uma men~ao muito honrosa
para a arte, voluntaria ou nao, de levar ao rigor as conseqiiencias
de urn mal-entendido.

I. FALA VAZIA E FA LA PLENA NA
REALIZA(:Ao
PSICANALfTICA
DO SUJEITO
Da em minha boca fala verdadeira e estavel e faze de mim
lingua culta (L'!nlemele cOl1solacion, cap.XLV: Que nao se
deve confiar em todos, e do ligeiro trope~o das palavras).5
Cause sempre6 (Lema do pensamento "causalista".)

Quer se pretenda agente de cura, de forma~ao ou de sondagem,
a psicanalise dispoe de apenas urn meio: a fa1a do paciente. A
evidencia desse fato nao justifica que se 0 negligencie. Ora, toda
fala pede uma resposta.

4. Alusao a um poema de Arthur Rimbaud, Les chercheuses de pow:. (N.E.)
5. Donne en ma bouche parole vraie el esrable el fay de may langue caulle
(L'!nlemele consolaciol1, XLVc Chapitre: Qu'on ne doil pas chascun croire el
du legier lrebuchemenr de paroles). (N.E.)
6. Cause roujours. (N.E.)
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Mostraremos que nao ha fala sem resposta, mesmo que depare
apenas com 0 silencio, des de que ela tenha urn ouvinte, e que
e esse 0 cerne de sua fun~ao na analise.
Mas, se 0 psicanalista ignorar que e isso que se da na fun~ao
da fala, so fara experimentar mais fortemente seu apelo, e, sc e
o vazio que nela se faz ouvir inicialmente, e em si mesmo que
ele 0 experimentara,
e e para-alem da fala que ira buscar uma
realidade que preencha esse vazio.
Assim, ele passa a analisar 0 comportamento
do sujeito para
ali encontrar 0 que ele nao diz. Mas, para obter a confissao, e
preciso que fale disso. Entao, ele recupera a palavra, mas tornada
suspeita por so haver respondido a derrota de seu silencio, ante
o eco percebido de seu proprio nada.
Mas qual foi, entao, esse apelo do sujeito, para-alem do vazio
de seu dito? Apelo a verdade em seu princfpio, atraves do qual
vacilarao os apelos de necessidades mais humildes. Mas, primeiro
e de imediato, apelo proprio do vazio, na hiancia ambfgua de
uma sedu~ao tentada sobre 0 outro, atraves dos meios em que
o sujeito coloca sua complacencia
e em que ira engajar 0
monumento de seu narcisismo.
"Af esta ela, a introspec~ao!",
exclama 0 homem probo que
Ihe conhece muito bem os perigos. Ele decerto nao e, admite,
o ultimo a haver saboreado seus encantos, ainda que Ihes tenha
esgotado 0 beneffcio. Pena que nao tenha mais tempo a perder.
Pois voces ouviriam poucas e boas se ele chegasse a seu diva.
E estranho que urn analista, para quem esse personagem e
urn dos 'primeiros encontros de sua experiencia, ainda mencione
a introspec~ao na psicanalise. Pois, uma vez aceito 0 desafio,
furtam-se todas essas coisas esplendidas que se acreditava ter
de reserva. 0 pre~o del as, assumida sua obriga~ao, parece
pequeno, mas apresentam-se
outras Hio inesperados para nosso
homem que, a princfpio, parecem-Ihe tolas e 0 deixam calado
.
7
por urn born tempo. Destmo comum.
Ele apreende entao a diferen~a entre a miragem de mono1ogo
com que as fantasias acomodatfcias
estimulavam sua jactancia
e 0 trabalho for~ado desse discurso sem escapatoria,
que 0
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psic610go, nao sem humor, e 0 terapeuta, nao sem astucia,
enfeitaram com 0 nome de "associa~ao livre".
Pois trata-se real mente de urn trabalho, e tanto e urn trabalho
que se p6de dizer que ele exige uma aprendizagem, e chegar a
ver nessa aprendizagem 0 valor formativo desse trabalho. Mas,
ao entende-Io dessa maneira, que outra coisa ele formaria senao
urn openirio especializado?
POI"tanLO,
que acontece com esse trabalho? Examinemos suas
condi~6es e seu fruto, na esperan~a de af ver melhor seu objetivo
e seu beneffcio.
Reconheceu-se de passagem a pertinencia do termo durcharbeiten, ao qual equivale 0 ingles working through, e que entre
nos desesperou os tradutores, ainda que a eles se ofere~a 0
exercfcio de esgotamento perenemente impresso em nossa lingua
pela marca de urn mestre do estilo: "Cern vezes no trabalho,
recome~ai ...", mas, como progride a obra aqui?8
A teoria nos lembra a trfade: frustra~ao, agressividade, regressao. Essa e uma explica~ao de aparencia tao compreensfvel
que bem poderia dispensar-nos de compreender. A intui~ao e
agil, mas uma evidencia deve ser-nos tao mais suspeita quanto
mais se torna uma ideia aceita. Venha a analise surpreender sua
fragilidade, convem nao nos contentarmos com 0 recurso a
afetividade. Palavra-tabu da incapacidade dialetica, que, junto
com 0 verbo intelectualizar, cuja acep~ao pejorativa faz dessa
incapacidade urn merito, com ele permanecera na hist6ria da
lingua como estigmas de nossa obtusidade em rela~ao ao sujeito.9
Indaguemos, antes: de onde vem essa frustra~ao? sera do
silencio do analista? Uma resposta a fala vazia, mesmo e sobretudo aprobat6ria, freqtientemente mostra por seus efeitos que e
bem mais frustrante do que 0 silencio. Nao se tratara, antes, de
uma frustra~ao que seria inerente ao pr6prio discurso do sujeito?
o sujeito nao se empenha neste numa despossessao cada vez
maior do ser de si mesmo, 0 qual - em virtude de pinturas
sinceras, que nem por isso tornam menos incoerente a ideia, de
retifica~6es que nao conseguem destacar sua essencia, de apoios

8. Alusao 11frase de Boileau: Villgt fois sur Ie nl/ilier remettez votre ouvrage
("Vinte vezes no trabalho, recome~ai vossa obra"). (N.E.)
9. Antes escreveramos: em materia de psicologia (1966).
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e defesas que nao impedem sua estatua de vacilar, de abra~os
narcfsicos que constituem urn sopro de anima~ao - ele acaba
reconhecendo que nunca foi senao urn ser de sua obra no
imaginario, e que essa obra desengana nele qualquer certeza.
Pois, nesse trabalho que faz de reconstruf-Ia para um outro, ele
reencontra a aliena~ao fundamental que 0 fez construf-Ia como
um outro, e que sempre a destinou a Ihe ser furtada par um
outro.1O
Esse ego, cuja for~a nossos te6ricos definem agora pela
capacidade de suportar uma frustra~ao, e frustra~ao em sua
essencia.11 E frustra~ao, nao de urn desejo do sujeito, mas de
urn objeto em que seu desejo esta alienado, e, quanto mais este
se elabora, mais se aprofunda no sujeito a aliena~ao de seu gozo.
Frustra~ao em segundo grau, pOl"tanto,e de tal ordem que, viesse
o sujeito a reduzir-Ihe a forma em seu discurso a imagem
apassivadora pela qual 0 sujeito se faz objeto na exibi~ao do
espelho, nao poderia satisfazer-se com ela, uma vez que, mesmo
atingindo nessa imagem sua mais perfeita semelhan~a, seria
ainda 0 gozo do outro que ele faria reconhecer ali. E por isso
que nao ha resposta adequada para esse discurso, pois 0 sujeito
tomara por desprezo qualquer fala que se comprometa com seu
equfvoco.
A agressividade que 0 sujeito experimenta aqui nada tern a
ver com a agressividade animal do desejo frustrado. Essa referencia com que alguns se contentam mascara uma outqt, menos
agradavel para todo 0 mundo: a agressividade do escravo, que
responde a frustra~ao de seu trabalho com urn desejo de morte.

Panigrafo reescrito (1966).
Eis af 0 tormento de urn desvio que tanto e pralico quanto te6rico. Pois,
identificar 0 ego com a disciplina do sujeito e confundir 0 isolamento imagimirio
com 0 domfnio dos instintos. E expor-se, atraves disso, a erros de jufzo na
condu~ao do tratamento, tais como almejar urn refor~o do ego em muitas neuroses
motivadas por sua estrutura demasiadamente forte, 0 que e urn caminho sem
safda. Acaso nao lemos, na pena de nosso amigo Michael Balint, que 0 refor~o
do ego deve favorecer 0 sujeito que sofre de ejaculatio praecox, porque Ihe
permitiria uma suspensao mais prolongada de seu desejo? Comopensar assim,
no entanto, se e precisamente ao fato de seu desejo estar suspenso na fun~ao
imagimiria do ego que 0 sujeilo deve a abrevia~ao do ato, a qual a clfnica
psicanalftica mostra claramente estar ligada a identifica~ao narcfsica com 0
parceiro?
10.

11.

Concebe-se, por conseguinte, como essa agressividade pode
responder a qualquer interven~ao que, denunciando as inten~6es
imagimirias do discurso, desmonte 0 objeto que 0 sujeito construiu para satisfaze-Ias. E a isso que se chama, com efeito, amilise
das resistencias, cuja vertente perigosa aparece de imediato. Ela
ja e assinalada pela existencia do ingenuo que nunca viu manifestar-se senao a significa~ao agressiva das fantasias de seus
sujeitos.12
Esse e 0 mesmo que, nao hesitando em defender uma analise
"causalista",
que visaria a transformar 0 sujeito em seu presente
atraves de doutas explica~6es de seu passado, trai suficientemente, ate em seu tom, a angustia de que quer poupar-se, por
ter que pensar que a liberdade de seu paciente esta presa a de
sua interven~ao. Que 0 expediente a que ele se atira possa em
algum momenta ser benefico para 0 sujeito, eis 0 que nao tem
outra importancia senao a de uma brincadeira estimulante, e que
nao nos retera por muito mais tempo.
Visamos, antes, ao hie et nunc em que alguns creem dever
enclausurar 0 manejo da amilise. Ele pode ser util, de fato, desde
que a inten~ao imaginaria que 0 analista descobre ali nao seja
por ele desvinculada da rela~ao simb61ica em que ela se exprime.
Nada deve ser lido nisso, no que concerne ao eu do sujeito, que
nao possa ser reassumido por ele sob a forma do [eu], isto e,
na primeira pessoa.
"S6 fui assim para me transformar no que posso ser": se nao
Fosse esse 0 despontar permanente da assun~ao que 0 sujeito faz
de suas miragens, onde poderfamos discernir um progresso aqui?
o analista, pOltanto, nao pode sem perigo acuar 0 sujeito na
intimidade de seu gesto, ou mesmo de sua estatica, a nao ser
para reintegra-Ios como partes mudas em seu discurso narcfsico,
o que foi notado de maneira muito sensfvel ate por jovens
praticantes.
o perigo nao esta na rea~ao negativa do sujeito, mas antes
em sua captura numa objetiva~ao, nao menos imaginaria do que

12. lsso, no proprio trabalho a que concedemos a palma no fim de nossa introdu~ao
e apenas urn
efeito colateral da frustra~ao analftica, quando este, pode ser refor~ado por urn
certo tipo de interven~ao, que, como tal, nao e a razao do par frustra~ao-regressao.
(1966). Fica marcado, no que vini a seguir, que a agressividade
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antes, de sua estatica ou de sua estatua, numa situa~ao renovada
de sua aliena~ao.
Muito pelo contrario, a arte do analista deve consistir em
suspender as certezas do sujeito, ate que se consumem suas
ultimas miragens. E e no discurso que deve escandir-se a resolu~ao delas.
Ainda que esse discurso, com efcito, pare~a meio vazio, isso
s6 acontece quando se 0 toma por seu valor aparente: aquele
que justifica a Frase de MaIlarme, quando este com para 0 uso
comum da linguagem com a troca de uma moeda cujo verso e
an verso ja nao mostram senao figuras apagadas, e que e passada
de mao em mao "em silencio". Essa metafora basta para nos
lembrar que a fala, mesmo no auge de sua usura, preserva seu
valor de tessera.
Mesmo que nao com unique nada, 0 discurso representa a
existencia da comunica~ao; mesmo que negue a evidencia, ele
afirma que a fala constitui a verdade; mesmo que se destine a
enganar, ele especula com a fe no testemunho.
Alias, 0 psicanalista
sabe melhor do que ninguem que a
questao af e ouvir a que "parte" desse discurso e confiado 0
termo significativo, e e justamente assim que ele opera, no melhor
dos casos: tomando 0 relato de uma hist6ria cotidiana por um
ap610go que a bom entendedor dirige suas meias-palavras,
uma
longa prosopopeia por uma interjei~ao direta, ou, ao contrario,
um simples lapso por uma declara~ao muito complex a, ou ate
o suspiro de um silencio por todo 0 desenvolvimento
Ifrico que
ele vem suprir.
Assim, e uma pontua~ao oportuna que da senti do ao discurso
do sujeito. E por isso que a suspensao da sessao, que a tecnica
atual transforma numa pausa puramente cronometrica e, como
tal, indiferente a trama do discurso, desempenha af 0 papel de
uma escansao que tem todo 0 valor de uma interven~ao, precipitando os momentos conclusivos.
E isso indica libertar esse
termo de seu contexto rotineiro, para submete-Io a todos os fins
uteis da tecnica.
E assim que se pode operar a regressao, que e apenas a
atualiza~ao, no discurso, das rela~6es fantasfsticas restauradas
por um ego a cada etapa da decomposi~ao de sua estrutura. Pois,
afinal, essa regressao nao e real; mesmo na linguagem, ela s6
se manifesta por inflex6es, fraseados, "trope~os muito ligeiros"
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que, quando muito, nao poderiam ultrapassar 0 artiffcio da fala
babyish no adulto. Imputar-lhe a realidade de uma rela~ao atual
com 0 objeto equivale a projetar 0 sujeito numa ilusao alienante,
que so faz repercutir urn alibi do psicanalista.
Por isso e que nada extraviaria mais 0 psicanalista do que
procurar guiar-se pOl' urn pretenso contato experimentado
com
a realidade do sujeito. Essa perola da psicologia intuicionista,
ou entao fenomenologica,
assumiu no uso contemporaneo
uma
extensao bastante sintomatica da rarefa~ao dos efeitos da fala
no presente contexto social. Mas, seu valor obsessivo torna-se
flagrante ao ser promovido numa rela~ao que, por suas proprias
regras, impede qualquer contato real.
Contudo, os jovens analistas que se deixarem levar pelo que
esse recurso implica de dons impenetniveis nao encontrarao nada
melhor para retroceder do que referir-se ao sucesso das proprias
supervisoes [controles] a que se submetem. Do ponto de vista do
contato com 0 real, a possibilidade mesma dessas supervisoes se
tornaria urn problema. Muito pelo contrario, 0 supervisor manifesta
nelas uma segunda visao, conviria dizer, que, para ele, torna a
experiencia ao menos tao instrutiva quanto para 0 supervisionando.
E isso, quase que sobretudo por este ultimo exibir menos esses
dons, que alguns os tomam por ainda mais incomunicaveis,
fazendo de seus segredos tecnicos urn embara~o maior.
A razao desse enigma e que 0 supervisionando
desempenha
ali 0 papel de filtro, ou entao de refrator do discurso do sujeito,
e assim, apresenta-se
inteiramente
pronta ao supervisor uma
estereografia que ja destaca os tres ou quatro registros em que
ele pode ler a divisao constitufda por esse discurso.
Se 0 supervisionando
pudesse ser posto pelo supervisor numa
posi~ao subjetiva diferente da implicada pelo sinistro termo
contr8le (vantajosamente
substitufdo, mas apenas na Ifngua inglesa, por supervision), 0 melhor fruto que extrairia desse exerdcio seria aprender a se manter, ele mesmo, na posi~ao de
subjetividade secundaria em que a situa~ao coloca imediatamente
o supervisor.
Ele encontraria af a via autentica para atingir 0 que a formula
c1assica da aten~ao difusa ou distrafda do analista so exprime
muito aproximativamente.
Pois 0 essencial e saber 0 que visa
essa aten~ao: nao, certamente, e todo 0 nosso trabalho esta af
para demonstra-lo, urn objeto para-alem 'da fala do sujeito, como
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alguns se empenham em nunca perder de vista. Se tivesse que
ser essa a via da analise, sem duvida alguma seria a outros meios
que ela recorreria, ou entao, esse seria 0 unico exemplo de urn
metodo que proibisse a si mesmo os meios de atingir seu fim.
o unico objeto que est a ao alcance do analista e a rela~ao
imaginaria que 0 liga ao sujeito como eu, e, na impossibilidade
de elimina-la, e-lhe possfvel servir-se dela para regular 0 afluxo
de seus ouvidos, segundo 0 uso que a fisiologia, de acordo com
o Evangelho, mostra ser normal fazer: ouvidos para niio ouvir,
ou, dito de outra maneira, para fazer a detec~ao do que deve ser
ouvido. Pois nao existem outros, nem terceiro nem quarto ouvidos, para uma transaudi~ao - que se pretenderia direta - do
inconsciente pelo inconsciente. Diremos 0 que convem pensar
dessa pretensa comunica~ao.
Abordamos a fun~ao da fala na analise por seu aspecto mais
ingrato, 0 da fala vazia, em que 0 sujeito parece falar em vao
de alguem que, mesmo the sendo semelhante a ponto de ele se
enganar, nunca se aliara a assun~ao de seu desejo. Af mostramos
a Fonte da deprecia~ao crescente de que a fala tern sido objeto
na teoria e na tecnica, e foi preciso levantarmos pouco a pouco,
qual uma pesada roda de moinho tombada sobre si mesma, aquilo
que so po de servir de volante no movimento da analise, ou seja,
os fatores psicofisiologicos
individuais que, na realidade" sao
exclufdos de sua dialetica. Dar como objetivo a analise modificar
sua propria inercia e condenar-se a fic~ao do movimento, on de
uma certa tendencia da tecnica parece efetivamente satisfazer-se.
Se agora voltarmos nossos olhos para 0 outro extrema da
experiencia
analftica em sua historia, sua casufstica, no
processo do tratamento -, encontraremos,
opondo-se a analise
do hic et nunc, 0 valor da anamnese como fndice e como mola
do progresso terapeutico:
na intra-subjetividade
obsessiva, a
inter-subjetividade
histerica, na analise da resistencia, a interpreta~ao simbolica. Aqui come~a a realiza~ao da fala plena.
Examinemos a rela~ao que ela constitui.
Lembremo-nos
de que 0 metoda instaurado por Breuer e Freud
foi, logo depois de seu nascimento,
batizado por uma das
pacientes de Breuer, Anna 0., com 0 nome de "talking cure".
Recordemos que foi a experiencia inaugurada com essa histerica
que os levou a descoberta do acontecimento patogenico chamado
traumatico.

Se esse acontecimento foi reconhecido como a causa do
sintoma, foi pOl'que a coloca~ao de urn em palavras (nas "stories"
da doente) determinou a elimina~ao do outro. Aqui, 0 termo
conscientiza~ao, retirado da teoria psicologica que logo se atribuiu ao fato, guarda urn prestfgio que merece a desconfian~a
que tomamos por boa norma exercer no tocante as explica~6es
que funcionam como evidencias. Os preconceitos psicologicos
da epoca opunham-se a que se reconhecesse na verbaliza~ao
como tal uma outra realidade que sua flatus vocis. 0 fato e que,
no estado hipnotico, ela e dissociada da conscientiza~ao, e isso
bastaria para fazer revisar essa concep~ao de seus efeitos.
Mas como e que os valentes da Aujhebung behaviorista nao
dao aqui 0 exemplo, dizendo que nao tern que saber se 0 sujeito
se lembrou do que quer que fosse? Ele apenas narrou 0 acontecimento. Quanto a nos, diremos que ele 0 verbalizoul3, ou, para
desenvolver esse termo, cujas ressonancias em frances evocam
uma outra imagem de Pandora que nao a da caixa onde talvez
conviesse encerra-lo, que ele 0 fez passar para 0 verbo, ou, mais
precisamente, para 0 epos onde relaciona com 0 momento
presente as origens de sua pessoa. Isso, numa linguagem que
permite a seu discurso ser entendido por seus contemporaneos
e, mais ainda, que pressup6e 0 discurso presente destes. Assim
e que a recita~ao do epos pode incluir urn discurso de outrora
em sua Ifngua arcaica, ou mesmo estrangeira, ou efetivar-se no
tempo presente, com toda a anima~ao do ator, pOl'em a maneira
de urn discurso indireto, isolado entre aspas no fio da narrativa,
e, se ele e encenado, e num palco que implica a presen~a nao
somente do coro, mas tambem dos espectadores.
A rememora~ao hipnotica e, sem duvida, reprodu~ao do
passado, mas e sobretudo uma representa~ao falada e, como tal,
implica toda sorte de presen~as. Ela e, para a rememora~ao vfgil
daquilo que curiosamente chamamos na amilise de "0 material" ,
aquilo que 0 drama, produzindo ante a assembleia dos cidadaos
os mitos originais da polis, e para a historia, a qual sem duvida
e feita de materiais, mas nos quais uma na~ao de nossa epoca
aprende a ler os sfmbolos de urn destino em marcha. Podemos
dizer, na linguagem heideggeriana, que ambos constituem 0

[2551

sujeito como gewesend, isto e, como sendo aquele que assim
foi. Mas, na unidade interna dessa temporaliza~ao, 0 ente marca
a convergencia dos tendo sido. Ou seja, supondo-se outros
encontros desde qualquer urn desses momentos tendo sido, deles
teria safdo urn outro ente, que faria 0 sujeito ter sido total mente
diverso.
A ambigtiidade da revela~ao histerica do pass ado nao decorre
tanto da vacila~ao de seu conteudo entre 0 imagimirio e 0 real,
pois ele se situa em ambos. Tampouco se trata de que ela seja
mentirosa. E que ela nos apresenta 0 nascimento da verdade na
fala e, atraves disso, esbarramos na realidade do que nao e nem
verdadeiro nem falso. Pelo menos, isso e 0 que ha de mais
perturbador em seu problema.
Pois a verdade dessa revela~ao e a fala presente, que a atesta
na realidade atual e que funda essa verdade em nome dessa
realidade. Ora, nessa realidade, somente a fala testemunha a
parcela dos poderes do passado que foi afastada a cada encruzilhada em que 0 acontecimento fez uma escolha.
Eis por que a condi~ao de continuidade na anamnese, onde
Freud aquilata a integridade da cura, nada tern a ver com 0 mito
bergsoniano de urn restabelecimento da dura~ao, onde a autenticidade de cada instante seria destrufda por nao resumir a
modula~ao de todos os instantes antecedentes. E que naose trata,
para Freud, nem de memoria biologica, nem de sua mistifica~ao
intuicionista, nem da paramnesia do sintoma, mas de rememora~ao, isto e, de historia, fazendo assentar unicamente sobre a
navalha das certezas da data a balan~a em que as conjecturas
sobre 0 passado fazem oscilar as promessas do futuro. Sejamos
categoricos: nao se trata, na anamnese psicanalftica, de realidade,
mas de verdade, porque 0 efeito de uma fala plena e reordenar
as contingencias passadas dando-lhes 0 sentido das necessidades
por vir, tais como as constitui a escassa liberdade pela qual 0
sujeito as faz presentes.
Os meandros da investiga~ao que Freud realizou na exposi~ao
do caso do "Homem dos Lobos" confirmam estas afirma~6es,
nelas retomando seu pleno sentido.
Freud exige uma objetiva~ao total da prova quando se trata
de datar a cena primaria, mas sup6e, sem mais aquela, todas as
ressubjetiva~6es do acontecimento que the paI'e~am necessarias
para explicar seus efeitos a cada volta em que 0 sujeito se
reestrutura, isto e, tantas reestrutura~6es do acontecimento quan-
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tas se operem, como se exprime ele, nactrliglich, a posterori.14
Mais ainda, com uma audacia que beira a desenvoltura,
ele
declaI'a considerar legftimo elidir, na analise dos processos, os
intervalos de tempo em que 0 acontecimento
permanece latente
no sujeito.15 Ou seja, ele anula os tempos para compreender em
prol dos momentos de concluir, que precipitam a medita<;ao do
sujeito rumo ao sentido a ser decidido do acontecimento original.
Note-se que tempo para compreender e momenta de concluir
san fun<;6es que definimos num teorema puramente logico,16 e
que sao familiares a nossos alunos, pOl' se haverem demonstrado
muito propfcias a analise dialetica pOI' onde os guiamos no
processo de uma psicanalise.
E justamente essa assun<;ao de sua historia pelo sujeito, no
que ela e constitufda pela fala endere<;ada ao outro, que serve
de fundamento
ao novo metodo a que Freud deu 0 nome de
psicanalise, nao em 1904 - como antigamente ensinava uma
autoridade que, porter rejeitado 0 manto de urn silencio prudente,
pareceu nesse dia so conhecer de Freud 0 tftulo de suas obras
-, porem em 1895.17
Tal como Freud, nao negamos, nessa analise do sentido de
seu metodo, a descontinuidade
psicofisiologica
manifestada pelos
estados em que se produz 0 sintoma histerico, nem que este
possa ser tratado pOI' metodos - hipnose ou narcose - que
reproduzem a descontinuidade
desses estados. Simplesmente,
e
tao expressamente
quanto ele se proibiu, a partir de urn certo
momento, de recorrer a eles, reprovamos qualquer apoio nesses
estados, tanto para explicar 0 sintoma quanto para cura-Io.
Pois, se a originalidade
do metodo e feita dos meios de que
ele se priva, e que os meios que ele se reserva bastam para

14. CW, XII, p.71, Cinq psychanalyses, Paris, PUF, p.356, tradu~ao precaria do
termo.
15. CW, XII, p.n,
n.l, ultimas Iinhas. Acha-se grifada na nota a no~ao de
Nachtrdglichkeit [a posteriori]. Cinq psychanalyses, p.356, n.1.
16. Cf. p.203-1O desta coletanea.
17. Num artigo acessfvel ao leitor frances menos exigente, uma vez que foi
publicado na Revue Neurologique, cuja cole~ao encontra-se habitualmente nas
bibliotecas das salas de plantao. a equfvoco aqui denunciado ilustra, entre outros,
como se situava a referida autoridade, que saudamos na p.247-8, comparativamente a sua leadership.
'

constituir urn campo cujos limites definem a relatividade de suas
opera<;6es.
Seus meios san os da fala, na medida em que ela confere urn
sentido as fun<;6es do indivfduo; seu campo e 0 do discurso
concreto, como campo da realidade transindividual
do sujeito;
suas opera<;6es san as da historia, no que ela constitui a emergencia da verdade no real.
Primeiramente,
com efeito, quando 0 sujeito se engaja na
analise, ele aceita uma posi<;ao mais constituinte, em si mesma,
do que todas as instru<;6es pelas quais se deixa mais ou menos
enganar: a da interlocu<;ao; e nao vemos nenhum inconveniente
em que esta observa<;ao deixe 0 ouvinte desconcertado. Pois isso
nos dara ensejo de insistir em que a alocu<;ao do sujeito comporta
urn alocutario,18 ou, em outras palavras, que 0 locutorl9 constitui-se ali como intersubjetividade.
Em segundo lugar, e com base nessa interIocu<;ao, na medida
em que ela inclui a resposta do interlocutor, que se resgata para
nos 0 sentido do que Freud exige como restabelecimento
da
continuidade
nas motiva<;6es do sujeito. 0 exame operacional
desse objetivo mostra-nos, com efeito, que ele so se satisfaz na
continuidade
intersubjetiva
do discurso em que se constitui a
historia do sujeito.
E assim que 0 sujeito po de vaticinar sobre sua historia sob 0
efeito de qualquer uma dessas drogas que adormecem a consciencia e que receberam, em nossa epoca, 0 nome de "soros da
verdade" , onde a seguran<;a no contra-senso trai a ironia caracterfstica da linguagem.
Mas, a propria retransmissao
de seu
discurso gravado, ainda que feita pela boca de seu medico, nao
pode, por Ihe chegar dessa forma alienada, tel' os mesmos efeitos
que a interIocu<;ao psicanalftica.

18. Mesmo que ele fale "como quem nao se dirige aos presentes". Ele se dirige
ao (grande) Outro cuja teoria firmamos desde entao, e que comanda uma epochi
na retomada deste termo a que continuamos a nos adstringir ate hoje: intersubjetividade (1966).
19. Retiramos esses termos do saudoso Edouard Pichon, que, tanto nas indica~6es
que deu para a vinda a Iuz de nossa disciplina quanto nas que 0 guiaram pelas
trevas das pessoas, mostrou uma arte divinat6ria que s6 podemos relacionar com
seu exercfcio da semantica.

Por isso, e na instaura~ao de um terceiro termo que a descoberta freudiana do inconsciente se esclarece em seu verdadeiro
fundamento e pode ser formulada de maneira simples, nos
seguintes termos:
o inconsciente e a parte do discurso concreto, como transindividual, que falta a disposi~ao ao sujelto para restabelec-era
contiliiliaa e e seu discurso consclente.
Assim desaparece 0" paradoxo apresentado pela no~ao de
inconsciente, se a relacionarmos com uma realidade individual.
Pois reduzi-Ia a tendencia inconsciente nao e resolver 0 paradoxo,
a nao ser eludindo a experiencia, que mostra c1aramente que 0
inconsciente participa das fun~6es da icteia ou ate do pensamento.
E nisso que insiste Freud c1aramente, quando, nao podendo evitar
no pensamento inconsciente a conjun~ao de termos contnirios,
da-Ihe 0 viatica desta invoca~ao: sit venia verbo.20 Do mesmo
modo, obedecemos a ele ao rejeitar, com efeito, a falta para com
o verbo, mas 0 verba realizado no discurso que corre como 0
anel, de mao em mao, para dar ao ato do sujeito que recebe sua
mensagem 0 sentido que faz desse ato um ato de sua historia,
e que Ihe da sua verdade.
Por conseguinte, a obje~ao de uma contradi~ao in terminis,
levantada contra 0 pensamento inconsciente por uma psicologia
mal fundamentada em sua logica, cai pOl' terra com a propria
distin~ao do campo psicanalftico, na medida em que ele manifesta
a realidade do discurso em sua autonomia, e 0 eppur si muove!
do psicanalista une-se ao de Galileu em sua incidencia, que nao
e a da experiencia do fato, mas a do experimentum mentis.
o inconsciente e 0 capitulo de minha historia que e marcado
por um branco ou ocupado por uma mentira: e 0 capftulo
censurado. Mas a verdade pode ser resgatada; na maioria das
vezes, ja esta escrita em outro lugar. Qual seja:
- nos monumentos: e esse e meu corpo, isto e, 0 nucleo
histerico da neurose em que 0 sintoma histerico mostra a estrutura
de uma Iinguagem e se decifra como uma inscri~ao que, uma
vez recolhida, pode ser destrufda sem perda grave;
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- nos documentos de arquivo, igualmente: e esses saD as
lembran~as de minha infiincia, tao impenetraveis quanto eles,
quando nao Ihes conhe~o a procedencia;
- na evolu~ao semantica: e isso corresponde ao estoque e
as acep~6es do vocabulario que me e particular, bem como ao
estilo de minha vida e a meu carater;
- nas tradi~6es tambem, ou seja, nas lend as que sob forma
heroicizada veiculam minha historia;
- nos vestfgios, enfim, que conservam inevitavelmente as
distor~6es exigidas pela reinser~ao do capftulo adulterado nos
capftulos que 0 enquadram, e cujo sentido minha exegese restabelecera.
o estudante que tiver a ideia - tao rara, e verdade, que nosso
en sino se empenha em difundi-Ia - de que, para compreender
Freud, a leitura de Freud e preferfvel a do sr. Fenichel, podera
aperceber-se, ao empreende-Ia, de que 0 que acabamos de exprimir e tao pouco original, mesmo em sua verve, que nao
aparece nisto uma unica metafora que a obra de Freud nao repita
com a freqUencia de um motivo onde transparece sua propria
trama.
Ele entao podera facilmente verificar, a cada instante de sua
pratica, que, a exemplo da nega~ao que sua repeti~ao anula,
essas metaforas perdem sua dimensao metaforica, e reconhecera
que isso se da porque ele atua no campo proprio da metafora,
que nao e senao sinonima do deslocamento simbolico empregado
no sintoma.
Depois disso, ele julgara melhor 0 deslocamento imaginario
que motiva a obra do sr. Fenichel, avaliando a diferen~a de
coerencia e eficacia tecnica entre a referencia aos pretensos
estadios organicos do desenvolvimento individual e a investiga~ao dos acontecimentos peculiares a historia de um sujeito. Ela
e exatamente a que separa a pesquisa hist6rica autentica das
pretensas leis da historia, das quais podemos dizer que cada
epoca en contra seu filosofo para difundi-Ias ao sabor dos valores
que nela prevalecem.
Isso nao quer dizer que nao haja nada a reter dos diferentes
sentidos descobertos na marcha geral da historia, ao longo da
via que vai de Bossuet (Jacques-Benigne) a Toynbee (Arnold)
e que e pontuada pelas constru~6es de Auguste Comte e Karl
Marx. Todos sabem, por certo, que elas valem tao pouco para
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oriental' a pesquisa sobre urn passado recente quanta para presumir com alguma razao acontecimentos
futuros. Alias, elas saD
tao modestas que adiam para depois de amanha suas certezas, e
tampouco saD tao austeras que nao admitam os retoques que
permitem preyer 0 que ocorreu ontem.
Se seu papel, portanto, e bastante minguado para 0 progresso
cientffico, seu interesse, no entanto, situa-se alhures: esta em
seu papel de ideais, que e consideravel.
Pois ele nos leva a
distinguir 0 que podemos chamaI' de funs:oes primaria e secundaria da historicizas:ao.
Pois, afirmar da psicanalise e da historia que, como ciencias,
elas saD ciencias do particular nao quer dizer que os fatos com
que elas lidam sejam puramente acidentais, senao factfcios, e
que seu valor ultimo se reduza ao aspecto bruto do trauma.
Os acontecimentos
se engendram numa historicizas:ao primaria, ou seja, a historia ja se faz no palco em que sera encenada
depois de escrita, no foro fntimo e no foro externo.
Numa dada epoca, urn certo tumulto no faubourg Saint-Antoine e vivido pOl' seus atores como vitoria ou derrota do
Parlamento ou da Corte; noutra, como vitoria ou derrota do proletariado ou da burguesia. E embora sejam "os povos", para
falar como Retz, que sempre arcam com os custos, nao se trata
em absoluto de urn mesmo acontecimento historico - quer dizer,
eles nao deixam 0 mesmo tipo de lembrans:a na memoria dos
homens.
Ou seja, com 0 desaparecimento
da realidade do Parlamento
e da Corte, 0 primeiro acontecimento
retornara a seu valor
traumatico, suscetfvel de urn progressivo e autentico apagamento,
se nao reavivarmos expressamente
seu senti do. Ja a lembrans:a
do segundo continuani muito viva, mesmo sob a censura - do
mesmo modo que a amnesia do recalque e uma das formas mais
vivas de memoria -, enquanto houver homens que submetam
sua revolta a ordem da luta pelo advento politico do proletariado,
isto e, homens para quem as palavras-chave
do materialismo
dialetico tenham senti do.
Portanto, seria urn exagero transpormos essas observas:oes
para 0 campo da psicanalise, uma vez que elas ja estao ali e que
a desintricas:ao que nele produzem entre a tecnica de decifras:ao
do inconsciente
e a teoria dos instintos, ou das pulsoes, e
incontestavel.

o que

ensinamos 0 sujeito a reconhecer como seu inco~scie.nt.e
ou seja, nos 0 ajudamos a perfazer a hlstonclI,a<;ao atual dos fatos que ja determinaram em sua existencia urn
l' 'l'tO numero de "reviravoltas"
historicas. Mas, se eles tiveram
('sse papel, ja foi como fatos historicos, isto e, como reconhecidos
1I1IIn certo sentido ou censurados
numa certa ordem.
Assim, toda fixas:ao numa pretensa fase instintual e, antes de
mais nada, urn estigma historico: pagina de vergonha que se
'squece ou se anula, ou pagina de gloria que con strange. Mas
() csquecido e lembrado nos atos, e a anulas:ao opoe-se ao que
" dito alhures, assim como 0 dever de gratidao perpetua no
sfmbolo a propria miragem em que 0 sujeito se descobre preso.
Dito de maneira sucinta, os estadios instintuais ja estao, ao
s 'rem vividos, organizados como subjetividade. E, falando c1a.."mente, a subjetividade
da crians:a que grava como vitorias e
t1crrotas a epopeia da educas:ao de seus esffncteres, gozando nela
'om a sexualizas:ao imaginaria de seus oriffcios c1oacais, fazendo
de suas expulsoes excrementfcias
agressao, de suas reten90es
scdu9ao, e de seus relaxamentos
sfmbolos, essa subjetividade
1/(70
fundamentalmente diferente da subjetividade do psicanalista que se empenha em restabelecer, para compreende-Ias,
as
t'ormas do am or que ele denomina pre-genital.
Em outras palavras, 0 estadio anal nao e menos puramente
historico ao ser vivido do que ao ser repensado, nem menos
puramente fundamentado
na intersubjetividade.
Ao co~tra.rio,
sua homologas:ao como etapa de uma pretensa maturas:ao mstintual leva diretamente as melhores cabes:as a se perderem, a
ponto de verem nele a reprodu9ao, na ontogenese, de urn estadio
uo filo animal que e preciso ir buscar nos ascaris ou nas medusas,
cspeculas:ao esta que, apesar de engenhosa na pena de urn .Balint,
leva em outros lugares, aos mais inconsistentes
devanelOs, ou
l1les:no a loucura que vai buscar no protista 0 esquema imaginario
do dilaceramento
corporal cujo temor dominaria a sexualidade
t'eminina. POl' que, nesse caso, nao procurar a imagem do eu no
camarao, a pretexto de que ambos recuperam, apos cada muda,

l- sua historia -

e

sua carapas:a?
Dm tal de Jaworski, nos anos
belfssimo sistema em que" 0 plano
ale mesmo nos confins da cultura,
ordem dos crustaceos seu c6njuge

..
de 1910-1920, edlflcou um
biologico" era reencontrado
e que, precisamente, dava a
historico, se nao me falha a

mem6ria, em alguma fase tardia da Idade Media, sob a alegacrao
de urn f1orescimento comum da armadura - alias, nao deixando
viuva de seu correspondente humano nenhuma forma animal,
sem excetuar os moluscos e os percevejos.
Analogia nao e metafora, e 0 recurso que nela encontraram
os fil6sofos da natureza exige 0 genio de urn Goethe, cujo pr6prio
exemplo nao e animador. Nada repugna mais ao espfrito de nossa
disciplina, e foi ao se afastar expressamente disso que Freud
abriu a via adequada a interpretacrao dos sonhos e, com ela, a
nocrao do simbolismo analftico. Essa nocrao, dizemos n6s, vai
estritamente contra 0 pensamento anal6gico, que uma tradicrao
duvidosa faz com que alguns, ate mesmo entre n6s, ainda
considerem solidario.
E pOl' isso que os excessos no ridfculo devem ser utilizados
por seu valor descerrador, pois, por abrirem os olhos para 0
absurdo de uma teoria, fazem com que estes se voltem para
perigos que nada tern de te6rico.
Essa mitologia da maturacrao dos instintos, construfda com
trechos seletos da obra de Freud, efetivamente gera problemas
espirituais cujo vapor, condensado em ideais de nuvens, pOl'sua
vez irriga com seus aguaceiros 0 mito original. As melhores
penas destilam sua tinta formulando equacroes que satisfacram as
exigencias do misterioso genital love (ha nocroes cuja estranheza
concilia-se melhor com 0 parentese de urn termo tornado de
emprestimo, e que rubricam sua tentativa com uma confissao de
non liquet21). Ninguem, entretanto, parece abalado pelo mal-estar
daf resultante, e antes se ve nisso motivo para incentivar todos
os Miinchhausen da normalizacrao psicanalftica a se puxarem
pelos cabelos, na esperancra de atingirem 0 ceu da plena realizacrao
do objeto genital, ou do objeto puw e simples.
Se n6s, psicanalistas, estamos bem situados para conhecer 0
poder das palavras, isso nao e razao para valoriza-Io no sentido
do insolUvel, nem para" atar fardos pesados e insuportaveis para
com eles vergar os ombros dos homens", como se exprime a
maldicrao de Cristo aos fariseus no texto de sao Mateus.
Assim, a pobreza dos termos em que tentamos incluir urn
problema subjetivo pode deixar a desejar aos espfritos exigentes,

par menos que eles as comparem aqueles que estruturavam, ate
mesmo em sua confusao, as antigas querelas em tomo da Natureza e da Gracra.22Desse modo, ela pode deixa-I~s ,te.merosos
quanto a qualidade dos efeitos psicol6gic?s ; soctOloglcos qu~
podemos esperar de seu uso. E s.e ?esepra .qu,e.uma melhOl
apreciacrao das funcroes do logos dlsslpe os mlstenos de nossos
carismas fantasticos.
Para nos atermos a uma tradicrao mais clara, talvez oucramos
a celebre maxima em que La Rochefoucauld nos diz ~ue "ha
pessoas que nunca se haveriam apa.ixonado; s~ nunca tlve,~sem
ouvido falar de amor" , nao no sentJdo romantlco de uma realizacrao" totalmente imaginaria do amor, que fizesse disso uma
amarga objecrao a ele, mas como urn reconhecimento autentico
do que 0 amor deve ao sfmbolo e do que a fala comporta de
amor.
De qualquer modo, basta nos repo~t~rmos. a o,b~a de Fr~ud
para avaliar em que categoria secund.ana e hlpotetlca ele sltua
a teoria dos instintos. Ela nao podena, a seu vel', sustentar-se
nem por urn instante contra 0 mais fn:imo fato pa~ticular de uma
hist6ria, insiste, e 0 narcisismo genaal que ele mvoca no momento de resumir 0 caso do Homem dos Lobos mostra-nos
suficientemente 0 desprezo que ele vota a ordem ~onstituf.da dos
cstadios libidinais. Mais ainda, Freud s6 evoca ah 0 confllto dos
instintos para dele se afastar prontamente, e para reconhece~, no
isolamento simb61ico do "eu nao sou castrado" em que se aflrma
o sujeito, a forma compulsiva em que fica fixada sua e~colha
heterossexual, contra 0 efeito de captura homossexuahzant.e
sofrido pelo eu, reconduzido a mat~iz ima.gi~aria da cena pnmaria. E esse, na verdade, 0 confllto subjetlvo, onde se trata
apenas das peripecias da subjetividade, t~nto _assi~ que 0 [eu]
ganha e perde do "eu" ao sabol' da. cateq~lzacrao rehgtOsa O? .da
;\ufkliirung doutrinante, conflito CUjOSefeltos Freud fez o.sujelto
perceber mediante seus pr~s~imos, antes de no-los exphcar na
dialetica do complexo de Edlpo.

22. Essa referenda 11 aporia do cristianisrno anunciou outra rnais precisa em seu
augc jansenista, ou seja, a Pascal, cuja aposta aind~ vlrgern for~ou-nos a retornar
tudo, para chegar ao que e1a esconde de mestlrnavel para 0 anahsta - amda
mantido em reserva nesta data (junho de 1966).
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na amilise de urn caso como esse que vemos com cIareza
que a realizayao do amor perfeito nao e urn fruto da natureza
ma.s da ?r~ya, isto e, d~ urn acordo intersubjetivo que impoe su~
halmoma a natureza dIlacerada que 0 sustenta.
- Mas, entao, que e esse sujeito cujo entendimento
voces
nos repisam? - exclama, enfim, urn ouvinte impaciente. Acaso !a ~ao r~cebemos do sr. de La Pal ice a Iiyao de que tudo
o que e vlvenclado pelo indivfduo e subjetivo?
. - Boca ingenua cujo eJogio ha de ocupar meus derradeiros
dlas, abre-te mais uma vez para me ouvir. Nao e preciso fechar
~s oJ~o~. 0 sUjeit,? vai ~uito alem do que 0 indivfduo experimenta
subJetlvamente
: val exatamente tao longe quanto a verdade
que ele pode atingir, e que .taJvez saia dessa boca que foce ja
acaba de fechar outra vez. SlIn, essa verdade de sua historia nao
esta toda em seu desenrolar, mas 0 Jugar se marca af, nos choques
dolorosos que ele experimenta por conhecer apenas suas replicas
o~ ~ntao em paginas cuja desordem mal Ihe proporciona algu~
ahvlO.
Que 0 inconsciente do sujeito e 0 discurso do outro eis 0
que aparece, ainda mais claramente do que em qualquer'lugar,
nos ~studos que Freud consagrou ao que chama de telepatia, na
med~~a em q~e ~I~ se. manifesta no contexto de uma experiencia
anahtlca. ComcldenCia das colocayoes do sujeito com fatos de
que ele nao pode estar informado, mas que continuam a se mover
~as ligay6es de uma outra experiencia em que 0 psicanalista e
mterlocutor
coincidencia
tambem, na maioria das vezes
c?n~titufda por uma convergencia
total mente verbal ou homo~
mmlca, ou que: quando incI.ui urn ato, trata-se e de urn acting
out ?e urn paclente do anahsta, ou de urn filho em analise do
a~ahsado.
Casos de ressonancia
em redes comunicantes
de
dlscurso, cujo estudo exaustivo esclareceria os fatos analogos
apresentados peJa vida cotidiana.
A onipresenya do discurso humano talvez possa, urn dia, ser
abarcada sob 0 ceu aberto de uma onicomunicac;ao de seu texto.
o qu: nao quer dizer que por isso ele seja mais harmonizado.
Mas e ,es,se 0 c~mpo que nos sa experiencia polariza, numa relayao
que so e a dOiS na aparencia, pois qualquer colocayao de sua
estrutura apenas em tennos duais e-lhe tao inadequada na teoria
quanto destrutiva para sua tecnica.

II. SIMBOLO E LINGUAGEM
COMO ESTRUTURA
E LIMITE DO CAMPO PSICANALITICO
Ten {lrken () Ii kai lalli ymin. (Evangelho segundo sao loao,

VIII, 25)23
Fa~a palavras cruzadas. (Conselhos a urn jovern psicanalisla)

Para retomar 0 fio de nossa formulac;ao, repetimos que e pela
reduyao da hist6ria do sujeito particular que a analise toca em
G~
relacionais que ela extrapola num desenvolvimento
regular; mas que nem a psicologia genetica nem a psicologia
di ferencial que podem ser esclarecidas por ela sao de sua alyada,
por exigirem condic;oes de observac;ao e de experiencia que s6
mantem com as suas relac;oes de homonfmia.
Vamos ainda mais longe: 0 que se destaca como psicologia
no estado bruto da experiencia comum (que s6 se confunde com
a experiencia sensfvel para 0 profissional das ideias) - ou seja,
numa suspensao qualquer da reocupac;ao cotidian , no espanto
surgido
aquilo que irmana os seres numa disparidade
que
ultrapassa a das figuras grotescas de urn Leonardo ou de urn
Goya, ou na surpresa que contrasta a espessura pr6pria de uma
pele com a cal-fcia de uma palma, que anima a descoberta sem
que ainda a atenue 0 desejo - isso, podemos dizer, e abolido
numa experiencia arisca a esses capricha5, insubmissa a esses
misterios.
Uma psicanalise normal mente chega a seu termo sem nos
informar grande coisa sobre 0 que nossO paciente herda propriamente de sua sensibilidade
aos golpes e as cores, da presteza
com que capta isto ou aquilo ou dos pontos fracos de sua carne,
de seu poder de reter ou de inventar, ou da intensidade de seus
gostos.
Esse paradoxa e apenas aparente e nao resulta de nenhuma
carencia pessoal, e, se pode ser motivado pelas condiyoes negaIivas de nossa experiencia,
ele apenas nos pressiona urn pouco
mais a interrogar esta ultima sobre 0 que ela tern de positivo.

Funfiio e cumpo du fala e da linguagem

Pois ele nao se resolve nos esfor~os de alguns que - semeIhantes aos filosofos que Platao ridicularizava, pOl'serem levados
pOl' seu apetite do real a abra~ar arvores - passam a tomar
qual~uel: e.pisodio em que desponte essa realidade fugidia pela
rea~ao vlvlda de que se mostram tao avidos. Pois sao justamente
esses q~e, dan?o a si mesmos como objetivo aquilo que esta
para-alem da hnguagem, reagem ao "proibido tocar" inscrito
em nossa regra com uma especie de obsessao. Ninguem duvida
que,~p~r esse caminho, farejar-se mutuamente torne-se a quintess~ncla da r~a~ao transferencial. Nao estamos exagerando nada:
urn Jovem pSlcanalista, em seu trabalho de candidatura, pode
at~almente saudar nessa sub-olfa~ao de seu sujeito, obtida apos
dOts o~ tres anos de va psicanalise, 0 esperado advento da rela~ao
de obJeto, e dele colher 0 dignus est intrare de nossos votos
garantes de suas capacidades.
'
Se a psicanalise pode tornar-se uma ciencia - pois ainda nao
?, e ~' e se niio deve degenerar em sua tecnica - 0 que talvez
Ja seJa urn fato -, devemos resgatar 0 sentido de sua experiencia.
, Nada melhor poderfamos fazel', para esse fim, do que retornar
a ob~a de Freud. Nao basta a alguem dizer-se tecnico para se
autonzar, pOl' nao compreender urn Freud III, a recusa-Io em
~omeAde. urn Freud II que ele acredita compreender; e a propria
l~norancla que se tern do Freud I nao e desculpa para que as
CinCOgrandes psicanalises sejam tomadas por uma serie de casos
tao mal escolhidos quanta mal expostos, ainda que se fique
deslumbrado com 0 fato de 0 grao de verdade que elas continham
haver escapado a issoY
Ent~o, que retomemos a obra de Freud na Traumdeutung,
para ah nos relembrarmos que 0 sonho tern a estrutura de uma
,f~,- ?..':!......melhor,
atend_o-nos a sua letra, de urn rebus, isto e, de
u~a esc~'itada qual 0 sonh2 da crian~~-.!ryresentaria a ideografia
pr.1mordlal, e que reproduz no adulto 0 emprego onetlco e
simbolico, simultan~amente, dos elementos significantes que
tanto encontl:amO..L!}OShiero lifos do antigo Egito quanta nos
caracteres cUJo usa a China conserva.
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Mas isso ainda e apenas a decifra~ao do instrumento. E
versao do texto que 0 importante come~a, 0 importante que
[2681
Freud nos diz ser dado na elabora~ao do sonho, isto eo em sua 'Xlt\l 1-10
retorica. EIi~e e pleonasmo, hiperbato ou silepse, regre~sao,
repeti~_ao.,_a osi ao, sao esses os deslocamentos sintaticos, e
metafora, catacrese, antonomasia, alegoria, metonfmia e sines'oque, as condensa~6es semanticas em que Freud nos ensina a ler
as inten'~6es oStenta[orias ou demonstrativas,(fissi~as
ou
persuasivas, retali~oras ou~ed~toras cOVLq.u.e~;uj~itQ-mo_d,!la
seu discurso onfrico.
Sem duvida, postulou como regra que e sempre preciso buscar
nele a expressao de urn desejo. Mas, vamos entende-Io bem. Se
Freud admite, como motivo de urn sonho que parece contrariar
sua tese, 0 proprio desejo de contradize-Io, no sujeito que ele
tentou convencer,25 como nao viria a admitir 0 mesmo motivo
para si proprio, considerando que, para tel' chegado a isso, e de
urn outro que Ihe teria advindo sua lei?
Numa palavra, em arte al uma evidencia-se
. dar.amente Sd.
que 0 eseJo do homem e
eu ntido no desejp do outro!Zr:.c.DtJf/t:.CInao tanto porque ~~nha
a~ chaves do ,2bjeJ2. desejado, Do 1.::-1...,
mas porque sell primeiro objeto e ser reconhecido elo outro. 01,) 'flto
Quem dentrenos,- alias, nao sabe pOl' experiencia que, uma
vez enveredada a analise na via da transferencia - e para nos
essa e a indica~iio de que ela efetivamente 0 esta -, todo sonho
do paciente e interpretado como provoca~iio, confissao velada
ou digressao, pOl' sua rela~ao com 0 discurso analftico, e que, a
medida que progride a analise, eles se reduzem cada vez mais
a fun~ao de elementos do dialogo que nela se realiza?
Quanto a psicopatologia da vida cotidiana, outro campo consagrado pOl' uma outra obra de Freud, esta claro que todo ato
falho e urn discurso bem-sucedidoo ou ate formulado coin gra~a,
eq-ue;-no la so, e a morda0L'l e ira em torno da fa
e
justamente pelo uadrante necessario ara q.u..e-UJll
..b.ollLen.ten..
dedor encontre ali sua meia palavra. --------~--A{o YAUlO
L.I\

24. Forrnulac;:iiocolhida da boca de urn dos psicanalislas rnais inleressados nesse
debale (1966).
,
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Cf. "Gegenwunschlraurne", in Traumdeutung, CW, II, p.156-7 e 163-4. Trad.
inglesa, edic;:iioStandard, IV, p.15l e p.157-8. Trad. francesa, ed. Alcan, p.140
e p.146 [trad. brasileira, ESB, IV, p.165 e p.l70-1, 2a ed. rev.].
25.

Mas, vamos direto ao ponto em que 0 livro desemboca no
~
nas cren<;:as que ele gera, e especial mente aos fatos em
que ele faz questao de demonstrar
a eficacia subjetiva das
associa<;:6es com numeros deixados por conta do acaso de uma
escolha imotivada ou de urn sorteio aleatorio. Em parte alguma
revelam-se melhor do que nessa ocorrencia as estruturas dominantes do campo psicanalftico. E 0 apelo feito de passagem a
mecanismos intelectuais desconhecidos
ja nao e, nesse ponto,
senao a desculpa atlita pela total confian<;:a depositada
nos
sfmbolos, e que vacila ao ser satisfeita para-alem de qualquer
limite.
Pois se, para admitir urn sintoma na psicopatologia
psicanaIftica, seja ele neurotico ou nao, Freud exige 0 mfnimo de
sobredetermina<;:ao constitufdo por urn duplo sentido, sfmbolo
de urn conflito defunto, para-alem de sua fun<;:ao, num conflito
presente nao menos simb6lico, e se eJe nos ensinou a acompanhar,
no texto das associa<;:6es livres, a ramifica<;:ao ascendente dessa
linhagem simbolica, para nela detectar, nos pontos em que as
formas verbais se cruzam novamente, os nos de sua estrutura,
ja esta perfeitamente
claro que 0 sintoma se resolve por ir'lteiro
numa analise linguajeira, por ser ele mesmo estruturado CQll10
uma 1m uagem, or ser a ling.!@g~
eve ser libert
E1iquele que nao aprofundou a natureza da linguagem que a
experiencia
da associa<;:ao com numeros podera mostrar, de
imediato, 0 que ha de essencial a apreender aqui, isto e, 0 poder
combinatorio que orden a seus equfvocos, para ne]es reconhecer
a mola propria do inconsciente.
Com efeito, se dos numeros obtidos por corte na seqiiencia
dos algarismos do numero escolhido, de sua combina<;:ao por
todas as opera<;:6es da aritmetica, ou da divisao repetida do
numero original por urn dos numeros cissfparos, os numeros
resultantes26 revelam-se simbolizantes,
entre todos, na historia
caracterfstica do sujeito, e pOI'que eles ja estavam latentes na
escolha de que partiram e portanto, se refutarmos como

26. Convem, para apreciar 0 fruto desses procedimentos, nos inteirarmos das
notas, promovidas por nos desde essa epoca, enconlradas no livro de Emile
Borel sobre ()aca.w, a respeito da trivialidade do que assim se obtem de "notavel"
a partir de um numero qualquer (1966).
'
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supersticiosa a ideia de que foram justamente esses numeros que
determinaram 0 destino do sujeito, e for<;:oso admitir que e na
ordem de existencia de suas combina<;:6es, isto e, na linguagem
concreta que eles representam, que reside tudo 0 que a analise
revela ao sujeito como seu inconsciente.
Veremos que os filologos e etnografos nos revelam 0 sufi[270]
ciente, quanto it certeza combinatoria
verificada nos sistemas
completamente
inconscientes com que lidam, para que a formula<;:ao aqui proposta nao tenha para eles nada de surpreendente.
Mas, se alguem continuasse reticente ante nossa coloca<;:ao,
apelarfamos uma vez mais para 0 testemunho daquele que, tendo
descoberto 0 inconsciente, nao e injustificadamente
considerado
como apontando seu lugar: ele nao nos faltara.
Pois, por mais abandonada Que seja por nosso interesse por motivos obvios -,0
chiste e sua rela~ao com 0 inconsciente
(LeNfOlQ espnt et mconsclent) c2p!in~~
a obra mais
incontestavel,
pOI"que a mais transparente, em que 0 efeito do
iriconsciente nos e demonstrado ate os confins de sua fineza; e
it face que ele nos revela e justamente a do espfrito, da eSRirituosidad--e, na ambigiildade que Iheconere
a linguagem, onde a , ./J.
outra face de ~
oder de realeza §_~..'~s~liencia'
e a-.9ya,l-illa (}\'j\~
ordem inteira aniguila-se num inst~nte - saliencia, com efeito,
em que sua atividade criadora desvela-Ihe a gratuidade absoluta,
em q~suadomina<;:ao
sobre 0 real-exprime-se
no esifiO do
contra-senso, em que 0 humor, na KLa<;:amaliciosa dQ..§sRfrito
livre, simboliza uma verdade que nao diz sua ultima palavra.
Convem acompanhar, nos meandros admii'avelmente insistentes das linhas desse livro, 0 passeio a que Freud nos conduz por
esse jardim seleto do mais am argo amor.
Ali, tudo e substiincia, tudo e perola. 0 espfrito, que vive
como exilado na cria<;:ao de que e 0 esteio invisfvel, sabe-se
capaz, a qualquer instante, de aniquila-Ia. Formas altaneiras ou
perfidas, elegantes ou bonachonas dessa realeza oculta, nao ha
uma so, nem mesmo entre as mais desprezadas,
cujo brilho
secreta Freud nao saiba fazer cintilar. Historias do casamenteiro
que percorre os guetos da Moravia, imagem desacreditada
de
Eros e, como este, filho da penuria e da dor, guiando com seus
prestimos discretos a avidez· do grosseirao e, de repente, achincalhando-o com uma replica luminosa em seu contra-senso:
"Aquele
ue assim deixa esca ar a verdade", comenta Freud,
"na realidade fica feliz por tirar a mascara."

E a verdade, de fato, que em sua boca arranca essa mascara,
mas para que 0 espfrito coloque outra mais enganosa: a soffstica
que nao passa de estratagema, a 16gica que e apenas urn engodo,
e ate 0 c6mico, que s6 entra ali para of uscar. 0 espfrito esta sempre
noutro lugar. "0 espfrito comporta, de fato, tamanha condicionalidade subjetiva (...): s6 e espfrito e espirituoso aquilo que eu aceito
como tal" , prossegue Freud, que sabe do que esta falando.
Em parte alguma, com efeito, a intenc;ao do indivfduo C mais
manifestamente superada pelo achado do sujeito - em parte
alguma a distinc;ao que fazemos entre ambos faz-se sentiI' melhor
-, uma vez que nao s6 e preciso que alguma coisa me haja
sido estranha em meu achado para que eu extraia dele meu
prazer, mas tambem porque e preciso que permanec;a assim para
que 0 achado surta efeito. Isso se da pela necessidade, tao bem
marcada pOl' Freud, do terceiro ouvinte sempre suposto, e pelo
fato de que 0 chiste nao erde s~poder
~m sua transmissao
em estilo indireto. Em suma, apontando no lugar do Outro 0
amboceptorq~e""sclarece
0 artiffcio da palavra, eclodindo em
sua suprema alacridade.
Vma unica razao de fracasso para a espirituosidade: a insipidez
da verdade que se explica.
Ora, isso concerne diretamente a nosso problema. 0 atual
desprezo pelas investigac;6es sobre a Ifngua dos sfmbolos, que
se Ie a simples visao dos sumarios de nossas publicac;6es de
antes e depois da decada de 1920, nao corresponde a nada menos,
para nos sa disciplina, do que uma mudanc;a de objeto, cuja
tendencia a se alinhar no nfvel mais rasteiro da comunicac;ao,
para se harmonizar com os novos objetivos propostos a tecnica,
talvez tenha que responder pelo balanc;o bastante sombrio que
os mais lucidos fazem de seus resultados.27
Com efeito, como haveria a fala de esgotar 0 sentido da fala
- ou, para dize-Io melhor, com 0 logicismo positivista de
Oxford, 0 senti do do senti do -, a nlio ser no ato que 0 gera?
Assim, a inversao goetheana de sua presenc;a nas origens - "No
comec;o era a ac;ao" - inverte-se, pOl' sua vez: era realmente 0
verbo ue estava no come~o, e vivemos em sua criac;ao, mas e

-_.-

Cf. c.I. Oberndorf, "Unsatisfactory results, of psychoanalytic
Psychoanalytic Quarterly, 19, p.393-407.
27.

therapy",

a ac;ao de nosso espfrito que da continuidade a essa criac;ao,
renovando-a sempre. E s6 podemos voltar as costas para essa
ac;ao deixando-nos impelir cada vez mais adiante par ela.
N6s mesmos s6 0 tentaremos sabendo que e esse 0 seu
caminho ...
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Ninguem deve desconhecer a lei: essa f6rmula, transcrita do
[272]
humor de urn C6digo de lustic;a, exprime no entanto a verdade
em que nossa experiencia se fundamenta e que ela confirma.
Nenhum homem a desconhece, com efeito, ja que a lei do homem ~
e a lei da Iinguagem, desde que as primeiras palavras de reco- ~ ~pj\
nhecimento presidiram os primeiros dons, tendo sido preciso rO~\
'·
daneses, que vm
. h'am e fuglam pelo mar,
\ ?~ohaver os detestavelS
para que os homens aprendessem a temer as palavras enganosas
com os dons sem fe. Ate entao, para os pacfficos Argonautas
que uniam pelos lac;os de urn comercio simb61ico as ilhotas da
comunidade, esses dons, seu ato e seus objetos, sua instituic;ao
como signos e sua pr6pria fabricac;ao estavam tao misturados
com a fala que eram designados pOl' seu nome.28
I
sera nesses dons, ou entao nas senhas que neles harmonizam 5 I M1:>OLt).
seu contra-senso salutar, que comec;a a linguagem com a lei? 0" UL~
Pois esses dons ja sao sfmbolos, na medida em que sfmbolo quer 'D 12 (£ Il
~izer pacta e em que, antes de mais nada, eles sao significantes ?A cliO.
do pacto que constituem como significado: como bem se ve no
fato de que os objetos da troca simb61ica - vasos feitos para
ficar vazios, escudos pesados demais para carregar, feixes que
se ressecarao, lanc;as enterradas no solo - sao desprovidos de
usa pOl' destinac;ao, senao superfluos pOl' sua abundancia.
Sera essa neutralizac;ao do significante a totalidade da natureza
da linguagem? Tomada pOl'esse valor, encontrarfamos seu esboc;o
nas gaivotas, pOl' exemplo, durante a exibic;ao sexual, materializado no peixe que elas passam umas as outras de bico em bico,
e no qual os etologistas - se real mente cabe vel' nisso com eles
o instrumento de uma agitac;ao do grupo que seria equivalente
a uma festa - estariam perfeitamente justificados em reconhecer
urn sfmbolo.

tU'

Ve-se que nao recuamos em buscar fora do domfnio humano
as origens do comportamento
simb6lico. Mas, certamente, nao
atraves de uma elabora~ao do signo - aquela em que se empenha,
ap6s tantos outros, 0 sr. Jules H. Massermann,29 e na qual nos
deteremos pOl' urn instante, nao apenas pelo tom desenvolto com
que ele trilha seu caminho, mas pela acolhida que ela recebeu
dos redatores de nosso jornal oficial, que, em conformidade com
uma tradi~ao retirada das agencias de emprego, nunca desprezam
nada do que possa fornecer a nossa disciplina "boas referencias".
Pensem, pois, num homem que reproduziu a neurose, ex-peri-men-tal-men-te,
num cao amarrado sobre uma mesa, e pOl'
que meios engenhosos: uma campainha, 0 prato de carne que
ela anuncia e 0 prato de ma~as que chega inoportunamente
dispenso-os do resto. Nao ha de ser ele - pelo menos e 0 que
nos as segura ele pr6prio quem se deixara apanhar pelas
"amplas rumina~6es",
pois e assim que se exprime, que os
fil6sofos dedicaram ao problema da linguagem. Ele vai agarra-Io
pela goela para voces.
Imaginem 'que, pOl' urn judicioso condicionamento
de seus
30
.. a seu
reflexos, consegue-se
que urn rato-Iava d01""
se d'IrIJa
guarda-comida
ao Ihe ser apresentado 0 cartao onde se pode ler
seu cardapio. Nao nos e dito se este faz men~ao aos pre~os, mas
se acrescenta a tirada convincente
de que, pOl' menos que 0
servi~o 0 tenha decepcionado,
ele tornara a rasgar 0 cartao
demasiadamente
promissor, como Faria com as cartas de urn
infiel uma amante irritada (sic).
Esse e urn dos arcos pelos quais 0 autor faz passar a estrada
que leva do sinal ao sfmbolo. Circula-se nela em mao dupla, e
a via de retorno nao mostra obras de arte inferiores.
Pois se, no homem, voces associarem a proje~ao de uma luz
intensa diante de seus olhos 0 rufdo de uma campainha, e depois
o manejo desta ao ser emitida a ordem "contraia"
(em ingles,

29. Jules H. Massermann, "Language, behavior and dynamic psychiatry", Inter.
Journal of Psyc!1oan., 1944, I e 2, p.l-S.
30. Raton-laveur, assim chamado pOl' laval' os alimentos antes de ingeri-Ios. A
especie brasileira desses carnlvoros do genero Procyon e conhecida como
guaxinim, rato-Iavador e mao-pelada, entre outros. (N.E.)

contract), voces conseguirao que 0 sujeito, ao modular ele mesmo
essa ordem, ao murmura-Ia e, em pouco tempo, ao simplesmente
produzi-Ia em seu pensamento, obtenha a contra~ao de sua pupila,
ou seja, uma rea~ao do sistema que se diz aut6nomo, pOl' ser
comumente
inacessfvel aos efeitos intencionais.
Assim, 0 sr.
Hudgins, a acreditarmos em nosso autor, "criou num grupo de
sujeitos uma configura~ao altamente individualizada
de rea~6es
afins e viscerais do sfmbolo ideativo (idea-symbol) 'contract',
uma rea~ao que poderia ser atribufda, atraves de suas experiencias
particulares,
a uma fonte aparentemente
longfnqua, mas, na
realidade, basicamente
fisiol6gica:
nesse exemplo, a simples
prote~ao da retina contra uma luz excessiva". Eo autor concIui:
"A importancia dessas experiencias para a pesquisa psicossomitica e lingtiistfca nem sequel' necessita de maior elabora~ao."
Terfamos no entanto, quanta a n6s, ficado curiosos em saber
se os sujeitos assim educados tambem reagem a enuncia~ao do
mesmo vocabulo, articulada nas locu~6es marriage contract,
bridge-contract, breach of contract, ou entao progressivamente
reduzida a emis:;ao de sua primeira sflaba: contract, contrac,
contra, contr ... A contraprova, exigfvel como metodo rigoroso,
oferece-se aqui pOl' si s6, pelo murmurio entre dentes dessa sflaba
pelo lei tor frances que nao houvesse sofrido outro condicionamento senao a viva luz projetada sobre 0 problema pelo sr. Jules
H. Massermann. Perguntarfamos entao a este se os efeitos assim
observados nos sujeitos condicionados continuariam a Ihe parecer
capazes de prescindir tao facilmente de ser elaborados. Pois, ou
bem eles nao se produziriam mais, assim evidenciando que nao
dependem sequel' condicionalmente
do semantema, ou bem continuariam a se produzir, levantando a questao dos !imites deste
ultimo.
Dito de outra maneira, eles fariam surgir no pr6prio instrumento da palavra a distin~ao entre significante e significado, tao
l~anamente
confundida relo autor no termo idea-symbol. E,
sem precisar interrogar as rea~6es dos sujeitos condicionados a
ordem don't contract, ou a conjuga~ao
inteira do verba to
contract, poderfamos fazer observar ao autor que 0 que define
urn elemento qualquer de uma Ifngua como pertencente a linguagem e que ele se distingue como tal, para todos os usuarios
dessa !fngua, no suposto conjunto constitufdo pelos elementos
hom610gos.

Decorre daf que os efeitos particulares desse elemento da
linguagem estao ligados a existencia desse conjunto, anteriormente a sua possfvelliga<;ao com qualquer experiencia particular
do sujeito. E que considerar esta ultima liga<;aofora de qualquer
referencia a primeira consiste, simplesmente, em negar nesse
elemento a fun<;ao propria da linguagem.
Alerta de princfpios que talvez evitasse a nosso autor descobrir, com uma ingenuidade fmpar, a corres ondencia textual das
categorias da gra_m'itifa_d..£
slglnfiincia nas I 6es da r~alidade.
Esse monumento de ingenuidade, alias de especie bastante
comum nessas quest6es, nao mereceria tantas aten<;6es se nao
fosse obra de urn psicanalista, ou melhor, de alguem que nele
reune, como que por acaso, tudo 0 que se produz, numa certa
tendencia da psicanalise, a tftulo de teoria do ego ou de tecnica
de analise das defesas, ainda por cima oposto a experiencia
freudiana, assim manifestando a contrario a coerencia de uma
sadia concep<;ao da linguagem com a manuten<;ao dessa experiencia. Pois a descoberta de Freud e a do campo das incidencias,
na natureza do homem, de suas rela<;6es com a ordem simbolica,
e do remontar de seu sentido as instancias mais radicais da
simboliza<;ao no ser. Desconhecer isso e condenar a descoberta
ao esquecimento, a experiencia a rufna.
E declaramos, como uma afirma<;ao que nao pode ser isolada
da seriedade de nossa coloca<;ao atual, que a presen<;a do supraevocado rato-Iavador na poltrona em que a timidez de Freud, a
nos fiarmos em nosso autor, teria confinado 0 analista, colocando-o atras do diva, nos pareceria preferfvel a do sabio que sustenta
sobre a linguagem e a fala semelhante discurso.
Pois 0 rato-Iavador pelo menos, gra<;as a Jacques Prevert
(" Vma pedra, duas casas, tres rufnas, quatro coveiros, urn jardim,
algumas ores, urn rato-Iavador'~ , entrou para sempre no
bestiano poe ICO e, como ral,parfi1:ipa em sua essencia da fun<;ao
eminente do sfmbolo; mas 0 ser a nossa semelhan<;a que assim
professa 0 desconhecimento sistematico dessa fun<;ao bane-se
para sempre de tudo 0 que possa ser por ela chamado a existir.
Por conseguinte, a questao do lugar que cabe ao citado seme-
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Ihante na classifica<;ao natural nos pareceria decorrer apenas de
urn humanismo fora de proposito, se seu discurso, ao se cruzar
com uma tecnica da fala da qual detemos a guarda, nlio fosse
fecundo demais, inclusive gerando nela monstros estereis. Que
se saiba, portanto, ja que ele tambem se vangloria de desafiar a
censura de antropomorfismo, qu.::este e 0 ultimo termo de que
nos servirfamos para dizer que ele faz de seu ser 0 padrao de
todas as coisas.
Voltemos a nosso objeto simbolico, que por sua vez e muito
consistente em sua materia, ainda que tenha perdido 0 peso de
seu usa, mas cujo sentido impondenivel acarretara deslocamentos
de certo peso. Estarao ai, portanto, a lei e a linguagem? Talvez
ainda nao.
-7 Pois, mesmo que aparecesse entre as andorinhas algum cafde
da colonia que, sorvendo 0 peixe simbolico do bico hiante das
outras andorinhas, inaugurasse a explora<;ao da andorinha pela
andorinha, cuja fantasia urn dia nos comprazemos em tecer, isso
nao bastaria para reproduzir entre elas a fabulosa historia, imagem da nossa, cuja epopeia alada nos manteve cativos na ilha
dos pingiiins, e faltaria alguma coisa para criar urn universo
"andorinizado" .
~ssa "algu~coisa"
com leta 0 sfmbolo ll~ra dele fazer a
linguagem. Para que 0 objeto simbolico, liberto de seu uso,
transforme-se na a avra hbertaoadO'i.lc et nunc, a diferen<;a
nao e a ualidade, sQ.nora,..Jie_suamateria, mas seu~anescente, on de 0 simbolo encontra a pe.rmanencia do conceito.
Pcla .palavra, que ja e uma presen<;a feita de ause-;;cia, a
au~ncla mesma vem a se nomear em urn momenta ongmal cuja
perpetua recria<;ao 0 talento de Freud captou na brincadeira da
crian<;a. E desse par modulado da presen<;a e da ausencia, que
basta igualmente para constituir 0 rastro na areia do tra<;osimples
e do tra<;o interrompido dos kwa manticos da Chir.a, nasce 0
universo de senti do de uma lfngua, no qual 0 universo das coisas
vem se dispor.
Por aquilo que so toma corpo por ser 0 vestfgio de urn nada,
e cujo suporte desde entao nao pode alterar-se, 0 conceito,
resguardando a permanencia do que e passageiro, $era a c~
Pois aindanao e 0 bastante dizer que 0 conceito
a propria
coisa, 0 que uma crian<;a pode demonstrar contrariando a escola.
Eo mundo das alavras ue cria 0 mundo das coisas, inicialmente

e

31. Vne pierre, deux nwisons, trois mines, qua~re!ossoyeurs, un jardin, des
.{leurs, un raton-laveur. (N.E.)
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confundidas no hie et nunc do todo em devir, dando urn ser
concreto a essencia del as e dando lugar, por toda parte, aquilo
que e desde sempre: Kthema es aei.
Ql1.9mem fata, pois, mas pOI'que 0 sfmbolo 0 fez homem. Se,
com efeito, dons superabundantes
acolhem 0 estrangeiro que se
deu a conhecer, a vida dos grupos naturais que constituem a
comunidade esta sujeita as regras da alianc;a, as quais orden am
o senti do em que se efetua a troca das mulheres, e aos prestimos
recfprocos que a alianc;a determina: como diz 0 proverbio sironga,
urn parente por alianc;a e uma coxa de elefante. A alianc;a rege
uma ordem preferencial
cuja lei, implicando os ~arentesco, e ara_~grupo, como a linguagem, imperativa em suas
formas, mas inconsciente em sua estrutura. Ora, nessa estrutura,
cuja-narmonia
cujos Impasses regulam a troca restrita ou
generalizada
que nela discerne 0 etn610go, 0 te6rico, at6nito,
reencontra toda a l6gica das combinac;6es: assim, as leis do
numero, isto e, do sfmbolo mais purificado, revelam-se imanentes
ao simbolismo original. Pelo menos, e essa riqueza das formas
em que se desenvolvem
as chamadas estruturas e]ementares de
parentesco que as torn a legfveis. E isso leva a pensar que talvez
seja apena~ nossa inconsciencia
de sua permanencia
que nos
permite crer na liberdade das escolhas nas chamadas estruturas
complexas da alianc;a sob cuja lei vivemos. Se a estatfstica ja
deixa entrever que essa liberdade nao se exerce ao acaso, e
pOI'que uma l6gica subjetiva a orientaria em seus efeito .
E justamente
nesse senti do que 0 complexo de Edi
, na
medida em que continuamos a reconhec~~lo como abarcando pOl'
sua significac;ao 0 campo inteiro de nossa experiencia,
ser~
declarado em nossa Qostulac;ao como marcando os limites
ue
nossa alsciRli~.'!.....atri_l£uiEubjetividade:
ou seja, aquilo que 0
sujeito podeconhecer
de sua participac;ao inconsciente no movimento das estruturas complexas da alianc;a, verificando os
efeitos simb6licos, em sua existencia particular, do movimento
tangencial para 0 incesto que se manifesta desde 0 ad vento de
uma comunidade universal.
A Lei primordial, portanto, e aquela que, ao reger a alianc;a,
superp6e 0 reino da cultura ao reino da natureza, entregue a lei
do acasalamento.
A proibic;ao do incesto e apenas 0 eixo subjetivo, desnudado pela tendencia modern a a reduzir a mae e a irmait'
os objetos interditados as escolhas do sujeito, alias continuando
a nao ser facultada toda e qualquer licenc;a para-alem disso.

au
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Essa lei, pOItanto, faz-se conhec
u£icientemente..como id~tica a uma ordem de linguagem. Pois nenhum poder sem as
denominac;6es do parentesco estf em condic;6es de instituir a
ordem das preferencias e tabus que atam e tramam, atraves das
gerac;6es, 0 fio das linhagens. E e justamente a confusao das
gerac;6es que, na Bfbli~, como em todas as leis tradicionais, e
maldita como a abominac;ao do verba e a desolac;ao do pecador.
Sabemos com efeito da devastac;ao, que chega ate mesmo a
dissociac;ao da personalidade do sujeito, que pode exercer uma
filiac;ao falseada, quando a ressao do meio se emp.enha em
~~tentar-Ihe
a mentira.-Efespodem
nao ser menores quando urn
homem, casando-se com a mae da mulher com quem teve urn
filho, faz com que este tenha pOI' irmao urn filho que sera irmao
de sua mae. Mas se, depois disso - e 0 caso nao e inventado
-, ele for adotado por urn casal compassivo em que urn dos
c6njuges seja uma filha de urn casamento anterior do pai, ira
descobrir-se
mais uma vez meio-irmao
de sua nova mae, e
podemos imaginal' os sentimentos complexos com que aguardara
o nascimento de uma crianc;a que sera, ao mesmo tempo, seu
irmao e seu sobrinho, nessa situac;ao repetida.
Do mesmo modo, a simples defasagem que se produz nas
gerac;6es pOI' urn filho temporao, nascido de urn segundo casamento e cuja jovem mae seja contempodinea
de urn irmao mais
velho, pode produzir efeitos que se aproximam disso, e sabemos
ter sido esse 0 caso de Freud.
Essa mesma func;ao da identificac;ao simb61ica pela qual 0
primitivo sup6e reencarnar 0 ancestral hom6nimo, e que ate no
homem moderno determina uma recorrencia alternada do carateI'
de cada urn, introduz portanto, nos sujeitos submetidos a essas
discordancias
da relac;ao paterna, uma dissociac;ao do Edipo em
que convem vel' a mola constante de seus efeitos patogenicos.
De fato, mesmo re resenta~a por uma unica pessoa, a func;ao
paterna c~centr~
em si relac;6es imaginarias ereals,
semlJi'e
mais o~s
inade uadasJtr~ ac;ao simbo lca que a constltui
essencialmente.
E
do p~ue
se deve reconhecer 0 suporte da func;ao
simb6lica que, desde 0 limiar dos tempos hist6ricos, identifica
sua pessoa com a imagem da lei. Essa concepc;ao nos permite
estabelecer uma distinc;ao clara, na analise de urn caso, entre os
efeitos inconscientes
dessa func;ao e as relac;6es narcfsicas, ou
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entre eles e as rela<;6esreais que 0 sujeito mantem com a imagem
e a a<;aoda pessoa que a encarna, daf resultando urn modo de
compreensao que ira repercutir na pr6pria condu<;ao das interven<;6es. A pratica nos confirmou sua fecundidade, tanto a n6s
quanto aos alunos que induzimos a esse metodo. E tivemos
freqiientemente a oportunidade, em supervis6es ou em casos
comunicados, de salientar as confus6es prejudiciais geradas por
seu desconhecimento.
Assim, e a virtude do verba que perpetua 0 movimento da
Grande Dfvida da qual Rabelais, numa metafora celebre, estende
a economia ate os astros. E nao ficaremos surpresos com 0 fato
de 0 capftulo em que ele nos apresenta, com a inversao macarronica dos termos de parentesco, uma antecipa<;ao das descobertas etnograficas mostrar-nos nele a adivinha<;ao substantiva32 do
misterio humano que aqui tentamos elucidar.
~
Identificada com 0 hau sagrado ou com 0 mana onipresente, a
Dfvida inviolavel e a garantia de que a viagem para a qual saD
impelidas as mulheres e os bens reconduza a seu ponto de partida,
num cicIo infalfvel, outras mulheres e outros bens, portadores de
uma entidade identica: 0 sfmbolo zero, diz Levi-Strauss, reduzindo
a forma de urn signo algebrico 0 poder da Fala.
Os sfmbolos efetivamente envolvem a vida do homem numa
rede tao total que conjugam, antes que ele venha ao mundo,
aqueles que iraQ gera-Io "em carne e osso"; trazem em seu
nascimento, com os dons dos astros, senao com os dons das
fadas, 0 tra<;ado de seu destino; fornecem as palavras que faraD
dele urn fiel ou urn renegado, a lei dos atos que 0 seguirao ate
ali onde ele ainda nao esta e para-alem de sua pr6pria morte; e,
atraves deles, seu fim encontra sentido no jufzo final, onde 0
verbo absolve seu ser ou 0 con den a - a menos que ele atinja
a_realiz~1io...s.l:t8jetiYftd~e - ara-a-morte.
Servidao e grandeza em que se aniquilaria 0 vivente, se 0
desejo nao preservasse seu papel nas interferencias e nas pulsa<;6esque fazem convergir para ele os cicIos da linguagem, quando
a confusao das Ifnguas mistura-se a eles e as ordens se contrariam
nas dilacera<;6es da obra universal.

32. Substantifique: alusao a "La substantifique lTJ.0elle",de Rabelais. Trata-se
do que ha de mais rico num texto, em termos de substiincia. (N.E.)
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Mas, esse pr6prio desejo, para ser satisfeito no homem, exige
ser reconhecido, pelo acordo da fala ou pela luta de prestfgio,
no sfmbolo ou no imaginario.
o que esta em jogo numa psicanalise e 0 advento, no sujeito,
do pouco de realidade que esse desejo sustenta nele em rela<;ao
aos conflitos simb61icos e as fixa<;6es imaginarias, como meio
de harmoniza<;ao destes, e nossa via e a experiencia intersubjetiva
em que esse desejo se faz reconhecer.
Por conseguinte, ve-se que 0 problema e 0 das rela<;6es, no
sujeito, entre a fala e a linguagem.
Tres paradoxos nessas rela<;6es apresentam-se em nosso campo.
N~
seja qual for sua natureza, convem reconhecermos,
de urn ado, a liberdade negativa de uma fala que renunciou a
se fazer reconhecer, ou seja, aquilo que chamamos obstaculo a
transferencia, e, de outro lado, a forma<;aosingular de urn delfrio
que - fabulat6rio, fantastico ou cosmol6gico; interpretativo,
reivindicat6rio ou idealista - objetiva 0 sujeito em uma linguagem sem dialetica.33
_ A ausencia da fala manifesta-se nela pelas estereotipias de
urn di~
sujeito, pode-se dizer, e mais falado do
que fala: ali reconhecemos os· sfmbolos do inconsciente sob
formas petrificadas, que, ao lado das formas embalsamadas com
que se apresentam os mitos em nossas coletaneas, encontram
seu lugar numa hist6ria natural desses sfmbolos. Mas e urn erro
dizer que 0 sujeito os assume: a resistencia a seu reconhecimento
nao e menor do que nas neuroses, quando 0 sujeito e induzido
a ela por uma tentativa de tratamento.
Note-se de passagem que valeria a pena situar no espa<;o
social os lugares que a cultura conferiu a esses sujeitos, especialmente quanto a sua destina<;ao a servi<;os sociais aferentes
da Iinguagem, pois nao e'improvavel que nisso se demonstre
urn dos fatores que destinam esses sujeitos aos efeitos da ruptura
produzida pelas discordancias simb6licas, caracterfsticas das
estruturas complexas da civiliza<;ao.

33. Aforismo de Lichtenberg: "Urn louco que se imagina principe s6 difere do
principe que efetivamente 0 e pelo fato de aquele ser urn principe negativo,
enquanto este e urn louco negativo. Considerados sem seu sinal, eles sao
semelhantes."

o s gundo caso e representado pelo campo privilegiado da
desco "
alftica: ou seja, os sintomas, a inibi<;ao e a
angustia, na economia constitutiva das diferentes neuroses.
Nele, a fala e expulsa do discurso concreto que orden a a
consciencia, mas en contra apoio, quer nas fun<;6es naturais do
sujeito, pOl' menos que urn espinho organico esboce nelas a
hiancia de seu ser individual em sua essencia, que faz da doen<;a
a introdu<;ao do vi vente na existencia do sujeito,34 quer nas
imagens que organizam, no limite do Umwelt e do lnnenwelt,
sua estrutura<;ao relacional.
o sintoma, aqui, e 0 significante de urn significado recalcado
da consciencia do sujeito. Sfmbolo escrito na areia da carne e
no veu de Maia, ele participa da Iinguagem pela ambigilidade
mantica que ja sublinhamos em sua constitui<;ao.
Mas e uma fala em plena atividade, pois inclui 0 discurso do
utro no segredo de seu codigo.
Foi decifrando essa fala que Freud encontrou a linguagem
primeira dos sfmbolos,35 ainda viva no sofrimento do homem
da civiliza<;ao (Das Unbehagen in der Kultur [0 mal-estar na
cultural).
Hieroglifos da histeria, bras6es da fobia, labirintos da Zwangsneurose; encantos da impotencia, enigmas da inibi<;ao, oraculos
da angustia; armas eloqilentes do cararer,36 chancelas da autopuni<;ao, disfarces da perversao - tais sao os hermetismos que
nossa exegese resolve, os equfvocos que nossa invoca<;ao dissolve, os artiffcios que nosso discurso absolve, numa liberta<;ao
do sentido aprisionado que vai da revela<;ao do palimpsesto a
palavra dada do misterio e ao perdao da fala.
o ~o
paradoxo da rela<;ao da Iinguagem com a fala e 0
do sujeito que perde seu sentido nas objetiva<;6es do discurso.
POl' mais metaffsica que pare<;a sua defini<;ao, nao podemos
desconhecer sua presen<;a no primeiro plano de nossa experiencia.
Pois nisso esta a aliena<;ao mais profunda do sujeito da civiliza<;ao

>{

Para obter imediatamente a confirma~ao subjetiva desse comentario de Hegel,
basta ter visto, na recente epidemia, urn coelho cego no meio de uma estrada,
erguendo para 0 sol poente 0 vazio de sua visao transmudada em olhar: ele e
humano a ponto de ser tnigico.
35. As linhas supra e infra mostram a acep~ao que damos a esse termo.
36. 0 erro de Reich, ao qual voltaremos, fe-Io to~ar armas por uma armadura.
34.

[281]

cientffica, e e com ela que deparamos em primeiro lugar quando
o sujeito come<;a a nos falar de si: do mesmo modo, para
resolve-Ia inteiramente, a analise deveria ser levada ao extrema
da sabedoria.
Para fornecer disso uma formula<;ao exemplar, nao poderfamos
encontrar terreno mais pertinente do que 0 uso do discurso corrente,
fazendo notal' que 0 "isso sou" [" ce suis-je"] da epoca de Villon
inverteu-se no "sou eu" [" c' est moi"] do homem moderno.
o eu do homem moderno adquiriu sua forma, como indicamos
em outro ponto, no impasse dialetico da bel a alma que nao
reconhece a propria razao de seu set~
ela
denuncia no mundo.
..----Mas uma safda se oferece ao sujeito para a resolu<;ao desse
impasse em que delira seu discurso. A comunica<;ao pode se
estabelecer para ele, validamente,
na obra comum da ciencia e
nas utiliza<;6es que ela ordena na civiliza<;ao universal; essa
comunica<;ao sera efetiva no interior da enorme objetiva<;ao
constitufda pOl' essa ciencia e the permitira esquecer sua subjetividade. Ele colaborara eficazmente com a obra comum em seu
trabalho cotidiano e povoara seu lazer com todos os encantos
de uma cultura profusa, que, do romance policial as memorias
historicas, das conferencias educativas a ortopedia das rela<;6es
de grupo, dar-Ihe-a meios de esquecer sua vida e sua morte, ao
mesmo tempo que de desconhecer
numa falsa comunica<;ao 0
sentido particular de sua vida.
Se 0 sujeito nao encontrasse
numa regressao, muitas vezes
levada ate 0 estadio do espelho, 0 espa<;o de uma etapa em que
seu eu contem suas fa<;anhas imaginarias, quase nao haveria
limites atribufveis a credulidade
a que ele tern que sucumbir
nessa situa<;ao. E e isso que torna temfvel nossa responsabilidade,
quando Ihe of ere cern os, com as manipula<;6es mfticas de nossa
doutrina, uma oportunidade suplementar de se alienar, na trindade
decomposta do ego, do superego e do id, pOl' exemplo.
Ha af urn muro de linguagem que se op6e a fala, e as
precau<;6es contra 0 verbalismo, que sao urn tema do discurso
do homem "normal" de~
cultura, so fazem refor<;ar-Ihe a
espessura.
Nao seria inutil avaliar esta ultima pela soma estatisticamente
determinada dos quilos de papel impresso, dos quil6metros de
sulcos discogrMicos e das horas de transmissao radiofOnica que
a referida cultura produz per capita nas zonas A, Bee
de sua
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area. Esse seria urn belo objeto de pesquisa para nossos orgaos
culturais, e nele verfamos que a questao da linguagem nao esta
inteiramente contida na area das circunvoluc;6es em que seu uso
se reflete no indivfduo.

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. A/asP7
e assim por diante.
A semelhanc;a dessa situac;ao com a alienac;ao da loucura, na
medida em que a forma dada mais acima e autentica, ou seja,
em que nela 0 sujeito e mais falado do que fala, ressalta
evidentemente
da exigencia, suposta pela psicanalise, de uma
fala verdadeira.
Se essa conseqiiencia,
que leva ao limite os
paradoxos constitutivos de nossa formulac;ao atual, fosse voltada
contra 0 proprio born senso da perspectiva psicanalftica, conferirfamos a essa objec;ao toda a sua pertinencia, mas para nos
vermos confirmados por ela: e isso, por uma inversao dialetica
em que nao nos faltariam padrinhos autorizados, a comec;ar pela
denuncia hegeliana da "filosofia do cranio" e detendo-nos somente ante a advertencia de Pascal, que ecoa, des de 0 despontar
da era historica do "eu", nestes termos: "os homens saD tao
necessariamente
loucos que seria, enlouquecer
por uma outra
forma de loucura nao ser louco.''\-::::::::;
Isso nao quer dizer, no entanto, que nossa cultura avance por
trevas externas a subjetividade criadora. Esta, ao contrario, nunca
deixou de militar naquela para renovar 0 poder jamais esgotado
dos sfmbolos, na troca humana que os traz a lume.
Levar em conta 0 pequeno numero de sujeitos que sustentam
essa criac;ao seria ceder a uma perspectiva romantica, cotejando
o que nao e equivalente.
0 fato e que essa subjetividade,
em
qualquer campo que aparec;a, matematico, polftico, religioso ou
publicitario, continua a impulsionar em seu conjunto 0 movimento humano. E uma mirada nao menos ilusoria decerto nos

37.

"Somos os homens ocos I Somos os homens empalhados I Todos encostados,
0 capacete cheio de palha. Ai de nos!" (N.E.)

I Com
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faria acentuar este trac;o oposto: que seu caniter simbolico nunca
foi mais patente. A ironia das revoluc;6es e que elas geram urn
poder ainda mais absoluto em seu exercfcio, nao, como se
costuma dizer, por ele ser mais an6nimo, mas por estar mais
reduzido as palavras que 0 significam. E mais do que nunca,
por outro lado, a forc;a das igrejas reside na linguagem que elas
souberam conservar: instancia, convem dizer, que Freud deixou
na penumbra no artigo em que nos desenha 0 que chamaremos
de subjetividades
coletivas da Igreja e do Exercito.
A psicanalise desempenhou
urn papel na direc;ao da subjetividade moderna, e nao po de sustenta-Io sem ordena-Io pelo
movimento que na ciencia 0 elucida.
E esse 0 problema dos fundamentos que devem assegurar a
nossa disciplina seu lugar nas ciencias: problema de formalizac;ao, na verdade muito mal introduzido.
Pois parece que, retomados justamente por urn capricho do
espfrito medico em oposic;ao ao qual a psicanalise teve que se
constituir, foi a exemplo dele, com urn atraso de meio seculo
em relac;ao ao movimento das ciencias, que procuramos ligar-nos
a elas.
Objetivac;ao abstrata de nossa experiencia em princfpios fictfcios ou simulados do metoda experimental: af encontramos 0 efeito
de preconceitos
cujo campo, antes de mais nada seria preciso
limpar, se quisermos cultiva-Io segundo sua estrutura autentica.
Praticantes da func;ao simbolica, e es antoso
ue nos esquivemos de aproun
a- a, a ponto de desconhecer que e ela que
nos situa no cerne 0 movimento que instaura uma nova or em
das ciencias, com urn novo questlOnamento da antro ologia.
Essa nova ordem nao slgmfIca nada alem de urn retorno a
uma noc;ao de ciencia verdadeira que ja tern seus tftulos inscritos
numa tradic;ao que parte do Teeteto. Essa noc;ao se degradou,
como se sabe, na inversao positivista que, colocando as ciencias
do homem no coroamento do ediffcio das ciencias experimentais,
na verdade as subordinou a estas. Essa noc;ao provem de uma
visao err6nea da historia da ciencia, baseada no prestfgio de urn
desenvolvimento
especializado dos experimentos.
Mas, hoje em dia, vindo as ciencias conjecturais resgatar a
noc;ao da ciencia de sempre, elas nos obrigam a rever a classificac;ao das ciencias que herdamos do seculo XIX, num sentido
que os espfritos mais lucidos denotam claramente.
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Basta acompanharmos
a evolur,;ao concreta das disciplinas
para nos apercebermos
disso.
A Iinglifstica pode servir-nos de guia neste ponto, ja que e
esse 0 papel que ela desempenha na vanguarda da antropologia
contemporanea,
e nao poderfamos ficar-Ihe indiferentes.
A forma de matematizar,;ao em que se inscreve a descoberta
do Jonema, como funr,;ao dos pares de oposir,;ao compostos pelos
menores elementos discriminativos captaveis da semantica, levanos aos proprios fundamentos nos quais a doutrina final de Freud
aponta, numa conotar,;ao vocalica da presenr,;a e da ausencia, as
origens subjetivas da funr,;ao simbolica.
E a redur,;ao de todas as Ifnguas ao grupo de um numero
pequenfssimo
dessas oposir,;6es fonemicas, dando infcio a uma
formalizar,;ao igualmente rigorosa de seus mais elevados morfemas, coloca a nosso alcance uma abordagem estrita de nosso
campo.
Cabe a nos com ela nos aparelharmos para encontrar af nossas
incidencias, como ja faz, pOI' estar numa Iinha paralela, a etnografia, decifrando os mitos segundo a sincronia dos mitemas.
Nao e patente que um Levi-Strauss,
ao sugerir a implicar,;ao
das estruturas da Iinguagem e da parte das leis sociais que rege
a alianr,;a e 0 parentesco, ja vai conquistando 0 ten'eno mesmo
em que Freud assenta 0 inconsciente?38
POI' conseguinte,
e impossfvel nao central' numa teoria geral
do sfmbolo uma nova classificar,;ao das ciencias em que as
ciencias do homem retomem seu lugar central, na condir,;ao de
ciencias da subjetividade. Indiquemos 0 princfpio disso, que nao
deixa de invocar uma elaborar,;ao.
A funr,;ao simbolica apresenta-se como um duplo movimento
no sujeito: 0 homem faz de sua ar,;ao um objeto, mas para a ela
devolver em tempo habil seu lugar fundador. Nesse equfvoco,
que opera a todo instante, reside todo 0 progresso de uma funr,;ao
em que se alternam a ar,;ao e 0 conhecimento.39
Exemplos tom ados de emprestimo, um dos bancos escolares,
outro do que ha de mais vivo em nossa epoca:

38. Cf. Claude Levi-Strauss, "Language and the analysis of social laws",
America" Anthropologist, vo1.53, nL'2, abril-junho de 1951, p.155-63.
39. Esses ultimos quatro panigrafos foram rees'critos (1966).

- 0 primeiro, matematico:
primeiro tempo, 0 homem objetiva
em dois numeros cardinais duas coler,;6esque contou; segundo
tempo, realiza com esses numeros 0 ato de adiciona-Ios (d. 0
exemplo citado pOl' Kant na introdur,;ao a estetica transcendental,
§IV da 2!! edir,;ao da Crftica da razao pura);
0 segundo, historico: primeiro tempo, 0 homem que trabalha na produr,;ao em nossa sociedade inclui-se na categoria dos
proletarios;
segundo tempo, em nome desse vfnculo, ele faz
greve gera!.
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Se esses dois exemplos brotam, para nos, dos campos mais
contrastantes
no concreto - 0 funcionamento
cada vez mais
Ifcito da lei matematica, a face implacaveI da explorar,;ao capitalista -, e que, embora eles nos parer,;am provir de muito longe,
seus efeitos vem a constituir nossa subsistencia,
e justamente
pOI' se cruzarem numa dupla inversao: a mais subjetiva ciencia
forjou uma nova realidade, as trevas da divisao social armam-se
de um sfmbolo atuante.
Aqui, ja nao parece aceitavel a oposir,;ao que se trar,;aria entre
as ciencias exatas e aquelas para as quais nao ha pOI' que declinar
da denominar,;ao de conjecturais, pOI' falta de fundamento para
essa oposir,;ao.40
Pois2- exatidao se distingue da verdade e a conjectura nao
impede 0 rigor. E, se a ciencia experimental herda das matematicas sua exatidao, nem pOI' isso sua relar,;ao com a natureza e
menos problematlca.
Se nosso vfnculo com a natureza real mente nos incita a nos
perguntarmos,
poeticamente,
se nao e seu proprio movimento
que encontramos em nossa ciencia,

... essa voz
Que se reconhece ao soar
Jd nao ser voz de ninguem
Como e de bosques e mar,41
esta claro que nossa ffsica e apenas uma fabricar,;ao mental cujo
instrumento e 0 sfmbolo matematico.

Esses dais ultimos paragrafos foram reescritos (1966).
cette voix / Qui se connalt quand elle sonne / N'etre plus la voix de
per.wnne / Tam que des ondes el de bois ....", Paul Valery. (N.E.)
40.

41. " ...
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Pois a ciencia experimental nao se define tanto pela quantidade
a que efetivamente
se aplica, mas pela medida que introduz no
rea!.
Como se ve pela medida do tempo, sem a qual ela. seria
impossfve!. 0 rel6gio de Huygh~ns, 0 unico. a ,the confenr .sua
precisao, e apenas 0 6rgao reahzador d~ hlpotese de G~hl:u
sobre a eqUigravidade dos COI'pOS,ou sep, sobre a acelela~ao
uniforme, que confere sua lei, por ser a mesm.a, a tod~ queda.
Ora e divertido salientar que 0 aparelho fOI conclUldo antes
que a hip6tese pudesse ser confirmada pela observa~ao, e que,
em vista disso, ele a tornou inutil no ex?ato momento em que
4
lhe ofereceu 0 instrumento de seu rigor. Mas a matematica pode simbolizar urn outro tempo, notadamente 0 tempo mtersubjetivo que estrutura a a~a? humana, d.o
. qual a teoria dos jogos, ainda chamada de estrategla, e ~ue mals
valeria chamar de estocastica, come~a a nos fornecer as formulas.
o autor destas linhas tentou demonstrar, na l6gica de um
sofisma, as molas de tempo pelas quais a a~ao humana, na
medida em que se ordena pela a~ao do outro, encontra. ~a
escansao de suas hesita~6es 0 advento de sua certeza e, na decisao
que a conclui, da a a~ao do outro, que desde entao .ela passa. a
incluir com sua san~ao quanto ao passado, seu sentI do ~~r VIr.
Ali se demonstra que e a certeza antecipada pelo sUjelto no
tempo para compreender que, pela pressa que. p!ecipita 0 !!!:!l;
~ento de conclulr, determina no outro a decIsao que faz do
'pr6prio movimento do sujeito erro ou verdade.
.
Ve-se pOl' esse exemplo como a formaliza~ao matematlca que
inspirou a 16gica de Boole, ou a teoria dos conjunto.s, pode ~ra~er
a ciencia da a~ao humana a estrutura do tempo mtersubj.etlvo
da qual a conjectura psicanalftica necessita para se garantlr em
seu rigor.
"
.
.
Se, pOl' outro lado, a hist6ria da tecmca hlst.onad.o:a ~ostra
que seu progresso se define no ideal ,de. ~ma Identlfl.ca~.ao da
subjetividade do historiador com a subjetlvldade constltutlva da

Cf., quanto a hip6tese galileana e ao rel6gio de Huyghens, "A~ experiment
in measurement", de Alexandre Koyre, Proceedings of the Amencan Plulosophical Society, yol.27, abril de 1953.
.
Nossos dois ultimos panigrafos foram reescntos (1966).
42.
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historiciza~ao primaria em que se humaniza 0 acontecimento,
e
claro que a psicanalise encontra af seu alcance exato: ou seja,
no conhecimento,
como realizador desse ideal, e na eficacia,
como nela encontrando sua razao. 0 exemplo da hist6ria tambem
dissipa, qual uma miragem, 0 recurso a rea~ao vivida que obceca
nossa tecnica e nos sa teoria, pois a historicidade
fundamenti',ll
do acontecimento
que guardamos basta para conceber a P-Q.Ssi6ilidade de uma reprodu~ao su6jetiva do ass 0 no ore
te.
mms, esse exemplo nos faz apreender como a regressao
psicanalftica implica aquela dimensao progressiva da hist6ria do
sujeito que Freud nos sublinha faItar ao conceito junguiano da
regressao neur6tica, e compreendemos
como a pr6pria experiencia renova essa progressao, garantindo seu desfalque.
Por fim, a referencia a lingUfstica nos introduzira no metodo
que, ao distinguir as estrutura~6es sincronicas das estrutura~6es
diacronicas na linguagem, pode permitir-nos compreender meIhor 0 valor diferente que nossa linguagem assume na interpreta~ao das resistencias e da transferencia, ou entao diferenciar os
efeitos ttpicos do recalque e a estrutura do mito individual na
neurose obsessiva.
Sabemos da lista de disciplinas que
reud apontava como
devendo constituir as ciencias anexas de uma Fa.cul?ad.e ideal
de psicanalise. Nela encontramos,
ao lade da pSlgUlatna e da
sexologia, " a hist6ria da civiliza~ao, a mitologia, a psicologia
'das religi6es, a hist6ria e a crftica Ijterfirjas"
conjunto dessas materias, que determina 0 cursus de urn
ensino tecnico, inscreve-se normal mente no triangulo epistemo16gico que ja descrevemos, e que forneceria seu metoda a urn
ensino superior de sua teoria e sua tecnica.
A ele acrescentarfamos
de born grado, pOl' nos so turno: a
ret6rica, a dialetica, no sentido tecnico que esse termo assume
KOs 1'6 leos de Arist6teles,
a gramatlca e, auge supremo da
estetica da linguagem, a poetica, que incluma a tecmca, elxa a
na-0t5scundade,
do chiste.
~ E se essas rubricas para alguns evocassem ressonancias meio
obsoletas, nao nos repugnaria endossa-Ias como urn retorno a
nossas origens.
Pois a psicanalise, em seu desenvolvimento
inicial, ligado a
descoberta e ao estudo dos sfmbolos, iria participar da estrutura
do que se chamava, na Idade Media, "artes liberais". Privada
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como estas de uma verdadeira formaIiza<;ao, eia se organizaria,
a semelhan<;a delas, num corpo de problemas privilegiados, cada
qual promovido por uma rela<;ao fortuita do homem com sua
propria medida, e extraindo dessa particularidade
um encanto e
uma humanidade quepodem compensar, a nosso ver, 0 aspecto
urn tanto recreativo da apresenta<;ao deles. Nao desdenhemos
desse aspecto nas primeiras elabora<;6es da psicanaIise; ele nao
exprime nada 'menos, com efeito, do que a recria<;ao do sentido
humano nos aridos tempos do cientificismo.
Desdenhemo-Ios
ainda menos na medida em que a psicanalise
nao elevou 0 nfvel, ao enveredar pelos falsos caminhos de uma
teoriza<;ao contraria a sua estrutura dialetica.
Ela so dara fundamentos cientfficos a sua teoria e a sua tecnica
ao formalizar adequadamente
as dimens6es essenciais de sua
experiencia,
que sao, juntamente
com a teoria historica do
sfmbolo, a logica intersubjetiva e a temporaildade do sujeito.-

III. AS RESSONA.NCIAS
DA INTERPRETA<;Ao
E 0
TEMPO DO SUJEITO NA TECNICA PSICANALITICA
Entre 0 homem e 0 amor,
Existe a mulher.
Entre 0 homem e a mulher,
Existe urn mundo,
Entre 0 homem e 0 mundo,
Existe urn muro.43
(Antoine Tudal, in Paris en l'an 2000)
Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in
ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Sibylla ti teleis
respondebat ilia: apothanein thelo. (Satyricon, XL VIII)

Reconduzir
a experiencia psicanalftica
a fala e a Iinguagem,
como a seus fundamentos, interessa sua tecnica. Se eia nao se
insere no inefavel, descobre-se 0 deslizamento que se operou,'
sempre em senti do unico, afastando
a interpreta<;ao de seu

43. Elllre l'homme et I'amour, I Jl y a lafem1JIe. I Entre l'homme et lafemme,
Illy a un monde. I Entre l'homme et Ie monde. I Jl y a un mur. (N.E.)

princfpio. POl'tanto, temos base para desconfiar que esse desvio
da pratica motiva as novas metas a que se abre a teoria.
Examinando
mais de perto, os problemas da interpreta<;ao
simbolica come<;aram por intimidar nosso pequeno mundo, antes
de se tornar embara<;osos. Os sucessos obtidos por Freud surpreendem agora pela sem-cerimonia
da doutrina<;ao de que
parecem proceder, e a exposi<;ao que dela se observa nos casos
de Dora, do Homem dos Ratos e do Homem dos Lobos nao
deixa de nos escandalizar.
E verdade que nossos doutos nao
hesitam em por em duvida que essa fosse uma boa tecnica.
Esse desapre<;o efetivamente decorre, no movimento psicanaIftico, de uma confusao das Ifnguas da qual, numa conhecida
decIara<;ao de epoca recente, a personalidade mais representativa
de sua atual hierarquia nao fazia misterio conosco.
E bastante notavel que essa confusao au mente com a pretensao
com que todos se creem autorizados a descobrir em nossa
experiencia as condi<;6es de uma objetiva<;ao consumada e com
o fervor que parece aco]her esses ensaios teoricos, na medida
mesma em que eles se revelam mais desreais.
E certo que os princfpios da analise das resistencias, por mais
bem fundados que sejam, deram enseJo, na pratte a, a urn desconhecimento
cada vez maior do sujeito, por nao serem compreendldos em sua rela ao com a intersubjetividade
da tala.
. Com efeito, acompanhando
0 processo
as pnmeiras sete
sess6es que nos san integral mente narradas no caso do Homem
dos Ratos, parece pouco provavel que Freud nao tenha reconhecido as resistencias instauradas nelas, isto e, ali mesmo onde
nossos tecnicos modernos nos dao a Ii<;ao de que Freud deixou
passar a ocasiao, uma vez que e seu proprio texto que Ihes
permite aponta-Ias - manifestando mais uma vez 0 esgotamento
do assunto que nos deslumbra nos textos freudianos, sem que
nenhuma interpreta<;ao haja ainda esgotado seus recursos.
Queremos dizer que ele nao apenas se deixou levar a incentivar
seu sujeito a superar suas primeiras hesita<;6es, como tambem
compreendeu
perfeitamente
0 alcance sedutor
desse jogo no
imaginario. Para nos convencermos disso, basta nos reportarmos
a descri<;ao que ele nos fornece da expressao de seu paciente
durante 0 penoso relato do suplfcio representado que serve de
tema para sua obsessao, 0 do rata introduzido a for<;a no anus
do supliciado: "Seu rosto", diz-nos ele, "refletia 0 horror de
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urn gozo ignorado." 0 efeito atual da repeti<;:ao desse relato nao
escapa a Freud, e nem, pOl' conseguinte,
a identifica<;:ao do
psicanalista com 0 "capitao cruel" que fez esse relato entrar
vigorosamente
na mem6ria do sujeito, nem tampouco, portanto,
a importancia dos esclarecimentos
te6ricos cujo penhor 0 sujeito
requer para prosseguir em seu discurso.
Longe, no entanto, de interpretar a resistencia ali, Freud nos
surpreende aced en do a solicita<;:ao dele, e a tal ponto que parece
entrar no jogo do sujeito.
Mas 0 carater extremamente aproximativo - a ponto de nos
parecer vulgar - das explica<;:6es com que ele 0 satisfaz e-nos
suficientemente
instrutivo: ali, nao se trata tanto de doutrina,
nem tampouco de doutrina<;:ao, mas de urn dom simb61ico da
fala, prenhe de urn pacto secreto, no contexto da participa~ao
imagimiria que 0 inclui e cuja importancia
se revelara, mais
tarde, na equivalencia
simb6lica que 0 sujeito institui em seu
pensamento
entre os ratos e os tlorins com que remunera 0
analista.
Vemos pois que Freud, longe de desconhecer a resistencia,
serve-se dela como uma disposi~ao propfcia ao acionamento das
ressonancias da fala, e se conforma, na medida do possivel, com
a defini~ao inicial que fomeceu da resistencia, servindo-se dela
para implicar 0 sujeito em sua mensagem. Do mesmo modo,
muda bruscamente de assunto tao logo percebe que, ao ser tratada
com indulgencia, a resistencia gira no sentido de manter 0 dialogo
no nivel de uma con versa em que, a partir de entao, 0 sujeito
perpetuaria sua sedu~ao e sua esquiva.
Mas, aprendemos
que a analise consiste em jogar com os
multiplos alcances da divis~o que a (ala constItul nos reglstros
dalTi1guagem:
dm decorre a sobredetermma~ao,
que s6 tern
senhdo nessa ordem.
E captamos, ao mesmo tempo, a mola do sucesso de Freud.
Para que a mensagem do analista responda a interroga~ao profunda do sujeito, e preciso, de fato, que 0 sujeito a escute como
a resposta que Ihe e particular, e 0 privilegio, que tinham os
pacientes de Freud de receber as boas novas da pr6pria boca
daquele que era seu arauto satisfazia neles essa exigencia.
Note-se de passagem que, aqui, 0 sujeito tivera uma previa
delas ao entreabrir a Psicopatologia da vida cotidiana, obra
entao no frescor de sua publica~ao~
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Isso nao quer dizer que esse livro seja muito mais conhecido
agora, nem mesmo pelos psicanalistas, mas a vulgariza~ao das
no~6es freudianas na consciencia comum, seu ingresso no que
chamamos de muro da linguagem, atenuaria 0 efeito de nossa
fala, se Ihe conferissemos 0 estilo das coloca~6es feitas pOl' Freud
ao Homem dos Ratos.
Mas nao se trata aqui de imita-Io. Para resgatar 0 efeito da
fala de Freud, nao e a seus termos que recorremos, mas aos
princfpios que a regem.
Esses princfpios nao sac outra coisa senao a dialetica da
consciencia de si, tal como se realiza, de S6crates a Hegel, a
partir da suposi~ao ironica de que tudo 0 que e racional e real,
para se precipitar no juizo cientifico de que tudo 0 que e real e
racional. Mas a descoberta freudiana consistiu em demonstrar
que esse processo verificador s6 atinge autenticamente 0 sujeito
ao descentra-Io da consciencia de si, em cujo eixo ela era mantida
pela reconstru<;:ao hegeliana da fenomenologia
do espirito: ou
seja, ela toma ainda mais caduca qualquer busca de "conscientiza~ao" que, para-alem de seu fenomeno psicol6gico, nao se
inscreva na conjuntura do momenta particular, 0 unico a dar
corpo ao universal, e sem 0 qual ele se dissipa na generalidade.
Essas observa~6es definem os limites em que e impossivel a
nossa tecnica desconhecer os momentos estruturantes da fenomenologia hegeliana: em primeiro lugar, a dialetica do Mestre/
Senhor e do Escravo, ou a da bela alma e da lei do cora~ao, e,
de modo geral, tudo 0 que nos permite compreender
como a
constitui~ao do objeto se subordina a realiza~ao do sujeito.
Mas se restava algo de profetico na exigencia, pela qual se
avalia 0 talento de Hegel, da identidade intrinseca entre 0
particular e 0 universal, foi justamente
a psicanalise que Ihe
trouxe seu paradigm a, ao des velar a estrutura em que essa
identidade se realiza como desarticuladora
do sujeito, e sem
apelar para 0 amanha.
Digamos apenas que ai esta 0 que, para n6s, objeta a qualquer
referencia a totalidade no individuo, ja que 0 sujeito introduz
nele a divisao, bem como no coletivo que e seu equivalente. A
j?sicanalise
e, propriamente,
0 que remete urn e outro a s'liir
~di~ao
de miragem,
Ao que parece, isso ja nao poderia ser esquecido, nao fosse
precisamente 0 en sino da psicanalise que e passivel de esqueci-

mento - coisa da qual se verifica, por urn retorno mais legftimo
do que se sup6e, que a confirmac;ao nos vem dos pr6prios
psicanalistas, pelo fato de suas "novas tendencias" representarem
esse esquecimento.
Pois se Hegel, por outro lado, vem muito a prop6sito dar urn
sentido que nao seja de estupor a nossa chamada neutralidade,
nao e que nao tenhamos nada a extrair da elasticidade
da
maieutica de S6crates, ou do fascinante processo da tecnica em
que Platao a ela nos apresenta - nem que seja para provar em
S6crates e seu desejo 0 enigma intacto do psicanalista, e para
situar em relac;ao a escopia platonica nossa relac;ao com a
verdade: nesse caso, de urn modo que respeite a distancia
existente entre a reminiscencia
que Platao e levado a supor em
todo advento da ideia e 0 esgotamento do ser que se consuma
\ na repetic;ao de Kierkegaard.44
'--0 Mas ha tambem uma diferenc;a hist6rica, que nao e inutil
aquilatar, desde 0 interlocutor de S6crates ate 0 nosso. Quando
S6crates se ap6ia numa razao artesanal, que ele tambem pode
extrair do discurso do escravo, e para fazer com que mestres e
senhores autenticos ten ham acesso a necessidade de uma ordem
que fac;a justi~a de seu poder e fac;a das palavras essenciais da
p61is uma verdade. N6s, porem, Iidamos com escravos que se
tomam por mestres e senhores e que en con tram numa linguagem
de missao universal 0 esteio de sua servidao, com os grilh6es
de sua ambigiiidade. Tanto que poderfamos dizer, com humor,
que nossa meta e restabelecer neles a liberdade soberana que
demonstra Humpty Dumpty ao lembrar a Alice que, afinal, ele
e 0 mestre e senhor do significante, se nao 0 e do significado
em que seu ser adquiriu forma.
Sempre encontramos,
pois, nossa dupla referencia a fala e a
Iinguagem. Para liberal' a fala do sujeito, n6s 0 introduzimos na
Iinguagem de seu desejo, isto e, na linguagem primeira em que,
para-alem do que ele nos diz de si, ele ja nos fala a sua revelia,
e prontamente 0 introduzimos nos sfmbolos do sintoma.
E realmente de uma linguagem que se trata, com efeito, no
simbolismo exposto na analise. Essa linguagem, correspondendo
ao anseio ludico que podemos encontrar num aforismo de Lich-

tenberg, tern 0 carateI' universal de uma Ifngua que se fizesse
ouvir em todas as outras lfnguas, mas que, ao mesmo tempo,
pOl' ser a linguagem que capta 0 desejo no ponto exato em que
ele se humaniza, fazendo-se reconhecer, e absolutamente peculiar
ao sujeito.
Linguagem primeira, dizemos tambem, com 0 que nao queremos dizer Ifngua primitiva, uma vez que Freud, que podemos
comparar a Champollion pelo merito de Ihe tel' feito a descoberta
total, decifrou-a pOl' inteiro nos sonhos de nossos contemporaneos. Do mesmo modo, seu campo essencial e definido com
certa autoridade pOl' urn dos preparadores mais cedo associ ados
a esse trabalho, e urn dos raros a tel' trazido algo de novo:
refiro-me a Ernest Jones, 0 ultimo sobrevivente daqueles a quem
foram dados os sete aneis do mestre, e que atesta, pOl' sua
presenc;a nos cargos de honra de uma associac;ao internacional,
que eles nao estao reservados
unicamente aos portadores de
relfquias.
Num artigo fundamental
sobre 0 simbolismo,45 0 dr. Jones,
ali pela pagina 15, observa que, embora existam milhares de
sfmbolos, no senti do como a analise os entende, todos se relacionam com 0 pr6prio corpo, com as relac;6es de parentesco,
com 0 nascimento, a vida e a morte.
Essa verdade, aqui reconhecida
de fato, permite-nos compreender que embora 0 sfmbolo, psicanaliticamente
falando, seja
recalcado no inconsciente, ele nao traz em si nenhum fndice de
regressao ou de imaturidade. Basta, pois, para que surta efeitos
no sujeito, que ele se fa~a ouvir, pois esses efeitos se dao sem
o conhecimento dele, como 0 admitimos em nossa experiencia
cotidiana ao explicar muitas reac;6es, tanto dos sujeitos normais
quanto dos neur6ticos, pOl' sua resposta ao sentido simb6lico de
urn ato, uma relac;ao ou urn objeto.
Nao h::i duvida, pOl"tanto, de que 0 analista pode jogar com 0
poder do sfmbolo, evocando-o deliberadamente
nas ressonancias
semanticas de suas coloca~6es.
Essa seria a via de urn retorno ao uso dos efeitos simb61icos
numa tecnica renovada da interpretac;ao.
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Poderfamos obter uma referencia disso no que a tradic;ao hindu
ensina sobre 0 dhvani,46 por distinguir a propriedade que tern a
fala de fazer ouvir 0 que ela nao diz. Assim e que ela a ilustra
com uma historieta cuja ingenuidade, que parece ser a regra
nesses exemplos, mostra urn humor suficiente para nos induzir
a penetrar na verdade que ela con tern.
Uma jovem, dizem-nos, espera seu amado a beira de urn
riacho, quando ve urn bramane dirigir seu passos para la. Vai
ate ele e exclama, com 0 tom da mais amavel acolhida: "Que
dial 0 cao que neste rio 0 assustava com seus latidos nao estani
mais por aqui, pois acaba de ser devorado por urn Ieao que
freqUenta as redondezas ..."
A ausencia do leao, portanto, pode ter tantos efeitos quanto
o saIto que, estando presente, ele efetua uma s6 vez, segundo 0
proverbio apreciado por Freud.
o carater primeiro dos sfmbolos aproxima-os, com efeito, dos
numeros dos quais todos os outros se comp6em, e pOltanto, se
eles sao subjacentes a todos os semantemas da Ifngua, poderemos,
por uma discreta pesquisa de suas interferencias, ao longo de
uma metcifora cujo deslocamento simb61ico neutralize os sentidos
segundos dos termos que ela associ a, restituir a fala seu pleno
valor de evocac;ao.
Essa tecnica exigiria, tanto para ser ensinada quanta para ser
aprendida, uma profunda assimilac;ao dos recursos de uma Ifngua,
e especialmente dos que se realizaram concretamente em seus
textos poeticos. Sabemos que foi esse 0 caso de Freud quanta
as letras alemas, incluindo-se nelas 0 teatro de Shakespeare, em
virtude de uma traduc;ao fmpar. Toda a sua obra e testemunho
disso, ao mesmo tempo que do recurso que ele encontra incessantemente ali, nao menos em sua tecnica do que em sua
descoberta. E sem prejufzo do apoio de urn conhecimento classico
dos Antigos, de uma iniciac;ao modern a no folclore e de uma
participac;ao interessada nas conquistas do humanismo contemporaneo no campo etnogrcifico.

Poder-se-ia pedir ao tecnico da analise que nao considerasse
vas todas as tentativas de acompanha-Io nesse caminho.
Mas ha uma correnteza a subir. Podemos avalia-Ia pela atenc;ao
condescendente que se da, como que a uma novidade, ao wording:
a morfologia inglesa fornece aqui urn esteio suficientemente sutil
a uma noc;ao ainda diffcil de definir para que dela fac;amos caso.
o que ela abarca, no entanto, e pouco encorajador, quando
urn autor47 se deslumbra por haver obtido urn sucesso bem
diferente na interpretac;ao de uma unica e mesma resistencia,
atraves do emprego "sem premeditac;ao consciente", sublinhanos ele, da expressao need for love [necessidade de amor] em
lugar de demand for love [demanda de amor], que ele propusera
antes, sem enxergar mais longe (e ele quem 0 esclarece). Se essa
historinha pretende confirmar a referencia da interpretac;ao a ego
psychology que aparece no tftulo do artigo, parece tratar-se,
antes, da ego psychology do analista, na medida em que ela se
conforma com urn uso tao m6dico do ingles que ele pode levar
sua pratica aos limites do balbucio.48
Pois need e demand tern para 0 sujeito urn senti do diametralmente oposto, e afirmar que seu emprego possa ser confundido
por urn instante sequer equivale a desconhecer radicalmente a
intimariio da fala.
E que, em sua func;ao simbolizadora, ela nao faz nada menos
do que transformar 0 sujeito a quem se dirige, att'aves da Iigac;ao
que estabelece com aquele que a emite, ou seja: introduzir urn
efeito de significante.
Por isso e que nos convem voltar mais uma vez a estrutura
da comunicac;ao na linguagem, e desfazer definitivamente 0
mal-entendido da linguagem-signo, fonte, nesse campo, das
confus6es do discurso e das imperfeic;6es da fala.
Se a comunicac;ao da linguagem, com efeito, e concebida
como urn sinal pelo qual 0 emissor informa 0 receptor de alguma
coisa, por meio de urn certo c6digo, nao ha nenhuma razao para
nao concedermos igual credito, e mais ainda a qualquer outro
signo, quando 0 "alguma coisa" de que se trata e 0 indivfduo:
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Kanti Chandra Pandey, "Indian aesthetics" , Chowkamba Sanskrit Series, Studies,
voUI, Benares, 1950.

Ernst Kris, "Ego psychology and interpretation", PsychoanaLytic QuarterLy,
XX, nQI, janeiro de 1951, p.15-29, cf. 0 trecho citado nas p.27-8.
48. Panigrafo reescrito (1966).

46.

47.

ha ate toda razao para darmos preferencia a qualquer modo de
expressao que se aproxime do signa natural.
Foi assim que se introduziu entre nos a descredito quanta a
tecnica da fala e que somas vistas a procura de um gesto, um
esgar, uma atitude, uma mfmica, um movimento, um fremito,
que hei de dizer?, uma suspensao do movimento habitual, pais
somas refinados e nada mais detera em seus rastros nossa matilha
de perdigueiros.
Mostraremos a insuficiencia da ideia da linguagem-signo
pela
propria manifestac.:ao que melhor a ilustra no reino animal, e a
qual, se nao houvesse recentemente
sido objeto de uma descoberta autentica, parece que teria sido preciso inventar para esse
fim.
Todos admitem agora que a abelha, ao vol tar a colmeia depois
de sua coleta de polen, transmite a suas companheiras par dais
tipos de danc.:as a indicac.:ao da existencia de um butim proximo
au distante. A segunda e a mais notavel, pais a plano em que
ela descreve a curva em 8 que fez com que Ihe dessem a nome
de wagging dance, bem como a frequencia dos trajetos que a
abelha executa num dado tempo, apontam exatamente, par um
lado, a direc.:ao, determinada em func.:ao da inclinac.:ao solar (pel a
qual as abclhas podcm se localizar permanentemente,
grac.:as a
sua sensibilidade a luz polarizada), e par outro, a distancia de
ate varios quil6metros em que se encontra a butim. E as outras
abelhas respondem a essa mensagem dirigindo-se imediatamente
para a lugar assim apontado.
Uma dezena de anos de paciente observac.:ao bastou a Karl
van Frisch para decodificar essa modalidade de mensagem, pais
se trata real mente de um codigo au sistema de sinalizac.:ao, do
qual somente a carater generico nos impede de qualifica-Io de
convencional.
Mas, sera isso uma linguagem? Podemos dizerque se distingue
desta precisamente
pela correlac.:ao fixa entre seus signos e a
realidade que eles expressam. E que, numa linguagem, as signos
adquirem valor par sua relac.:ao uns com as outros, tanto na
divisao lexica dos semantemas
quanta no usa posicional au
fIexional dos morfemas, que contrastam com a fixidez da codificac.:ao aqui exposta. E a diversidade
das Ifnguas humanas
adquire a luz disso seu plena valOl;'

Outrossim, se a mensagem da modalidade aqui descrita determina a ac.:ao do socius, jamais e retransmitida par ele. E isso
quer dizer que continua presa a sua func.:ao de retransmissora da
ac.:ao, da qual nenhum sujeito a isola como sfmbolo da comunicac.:ao em Si.49
A forma pela qual se exprime a linguagcm define, par si so,
a subjetividade. Ela diz: "Tu iras par aqui e, quando vires tal e
tal, seguiras par ali." Em outras palavras, refere-se ao discurso
do outro. Como tal, ela se envolve na mais alta func.:ao da fala,
na medida em que implica seu autor ao investir seu destinatario
de uma nova realidade: par exemplo, quando par um "Tu es
minha mulher" um sujeito marca-se como sendo 0 homem do
conJungo.
Essa e, com efeito, a forma essencial de onde deriva toda fala
humana, em vez de chegar a ela.
Daf a paradoxo com que urn de nossos ouvintes mais incisivos
julgou poder opor-nos urn comentario, quando comec.:amos a dar
a conhecer nossas opini6es sobre a analise como dialetica, que
ele formulou da seguinte maneira: a linguagem humana constituiria, entao, uma comunicac.:ao em que a emissor recebe do
receptor sua propria mensagem sob forma invertida, formula esta
que nos bastou apenas retomar da boca do opositor para nela
reconhecer a marca de nosso proprio pensamento, au seja, que
a rala sempre inclui subjetivamente
sua resposta, que 0 "Tu nao
me procurarias se nao me houvesses encontrado"
so faz homologar essa verdade, e que e essa a razao par que, na recusa
paranoica do reconhecimento,
e sob a forma de uma verbalizac.:ao
negativa que 0 sentimento inconfessavel
vem a surgir na "interpretac.:ao" persecutoria.
Do mesmo modo, quando voces se aplaudem por haver
encontrado alguem que rala a mesma linguagem que a sua, voces
nao querem dizer que se encontram com ele no discurso de
todos, mas que Ihe estao unidos por uma fala particular.

49. Isso e para usa de quem ainda possa entende-Io, depois de ter ido buscar no
Littre a justifica~ao de uma teoria que faz da fala uma "a~ao ao lado", pela
tradu~ao que ele efetivamente fornece do grego parabo[e (mas, pOI' que nao
"a~ao para ..." ?), sem ter observado ali, ao mesmo tempo, que, se essa palavra
design a 0 que quer dizer, e em razao do uso sermonario que a palavra verbo
reserva, desde 0 seculo X, ao Logos encarnado.

Vemos, pois, a antinomia imanente as relar.;6es da fala com
a linguagem. A medida que a linguagem se torna mais funcional,
ela se torna impropria para a fala e, ao se nos tornar demasiadamente particular, perde sua funr.;ao de linguagem.
Sabemos do uso que e feito, nas tradir.;6es primitivas, dos
nomes secretos em que 0 sujeito identifica sua pessoa ou seus
deuses, a tal ponto que revela-Ios e se perder ou traf-Ios, e as
confidencias de nossos sujeitos, senao nossas proprias Iembranr.;as, ensinam-nos que nao raro a crianr.;a encontrar espontaneamente a virtude desse uso.
Finalmente, c pela intersubjetividade
do "nos" que ela assume
que se mede numa linguagem seu valor de fala.
POl' uma antinomia inversa, observa-se que, quanto mais 0
offcio da linguagem se neutraliza, aproximando-se
da informar.;ao, mais Ihe san imputadas redundfmcias.
Essa nor.;ao de redundancias partiu de pesquisas tao mais precisas quanto mais
eram interessadas, havendo recebido seu impulso de um problema
de economia referente as comunicar.;6es a longa distancia e, em
especial, a possibilidade
de fazer diversas conversas viajarem
pOl' um unico fio telefOnico; af podemos constatar que uma parte
importante do meio fonetico e superfJua para que se realize a
comunicar.;ao efetivamente
buscada.
Isso nos e altamente instrutivo,50 pois 0 que e redundancia
para a informar.;ao e precisamente
aquilo que, na fala, faz as
vezes de ressonancia.

e

50. A cada linguagem sua forma de transmissao, e, estando a legitimidade dessas
pesquisas fundamentada em seu sucesso, nao e proibido fazer delas um uso
moralizante. Consideremos, pOl' exemplo, a frase que afixamos como epfgrafe
em nosso prefacio. Seu estilo, pOl' ser lolhido pOl' redundancias, talvez Ihes
pare~a insfpido. Mas, basta que voces 0 aliviem delas para que sua ousadia se
ofere~a ao entusiasmo que merece. Ou~am: "Pm/aupe ousclaspa nannallbryle
anaphi ologi psyoscline ixispad anlana - egnia kttlle n 'rbiol' Ii blijouter tetu/llaine
ellnoucon~·..." Eis enfim destacada a pureza de sua mensagem. 0 sentido levanta
a cabe~a, a confissao do ser desenha-se ati e nosso espfrito vencedor lega ao
futuro sua marca imortal. [0 lrecho entre aspas e uma representa~ao fonetica
(francesa e da pronuncia francesa, e claro), ainda que nao escrita em sinais
fonelicos, do trecho citado no prefacio: "En PARliculier, il ne FAUdra Pas
OUblier QUE LA SEPAration EN EMBRYoLogie, ANAtomie, PHYsiOLOGlE,
PSYchologie, SOCiologie, CLINIQue n" eXISte PAS DANS LA NAture ET
QU'il N'Y A QU'UNE discipline: la NEURoBIOLogie 11laquelle l'OBservation
nous obLIge d'aJOUTER l'epiTHEME d'HUMAINE EN ce que NOUS CON-

Pois, nesta, a fun~ao da linguagem nao e informal', mas evocar.
busco na fala e a resposta do outro. 0 que me constitui
como sujeito e minha pergunta. Para me fazer reconhecer pelo
outro, so profiro aquilo que foi com vistas ao que sera. Para
encontra-Io, chamo-o pOl' um nome que ele deve assumir ou
recusar para me responder.
Eu me identifico na linguagem, mas somente ao me perder
nela como objeto. 0 que se realiza em minha historia nao e 0
passado simples daquilo que foi, uma vez que ele ja nao e, nem
tampouco 0 perfeito composto do que tem sido naquilo que sou,
mas 0 futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me
estou transformando.
Se agora eu me colocar diante do outro para interroga-Io,
nenhum aparelho cibernetico, pOl' mais rico que voces possam
imagina-Io, podera fazer rear.;ao do que e resposta. Sua defini~ao
como segundo tenno do circuito estfmulo-resposta
e apenas uma
metafora que se sustenta pela subjetividade imputada ao animal,
para em seguida elidi-Ia no esquema ffsico em que ela a reduz.
Foi a isso que chamamos pOl' 0 coelho na cartola para depois
faze-Io sail' desta. Mas, uma rear.;ao nao e uma resposta.
Quando aperto um botao eletrico ea luz se faz, so ha resposta
para meu desejo. Se, para obter 0 mesmo resultado, eu tiver que
experimental' todo um sistema de conectores cuja posir.;ao nao
conher.;o, so havera problema para minha expectativa, e ele nao
existira mais quando eu tiver obtido do sistema um conhecimento
suficiente para maneja-Io com seguran~a.
Mas, quando chama aquele com quem falo pelo nome, seja
este qual for, que Ihe dou, intima a fun~ao subjetiva que ele
retomara para me responder, mesmo que seja para repudia-la.
A partir daf, surge a fun~ao decisiva de minha propria resposta,
e que nao e apenas, como se diz, a de ser aceita pelo sujeito
como aprovar.;ao ou rejei~ao de seu discurso, mas realmente a
de reconhece-Io ou aboli-Io como sujeito. E essa a responsabilidade do analista, toda vez que ele intervem pela fala.

o que

Cerne." Lacan tambem separa as "palavras" formadas respeitando as sonoridades
da pronuncia, e nao as normas lexicas, ortograficas etc., como se observa pelas
maiusculas que assinalam de onde ele retirou sua" frase" ouvida. (N.E.)

Do mesmo modo, 0 problema dos efeitos terapeuticos
da
interpreta~ao inexata, levantado pelo sr. Edward Glover51 num
artigo no~avel, levou-o a conclus6es em que a questao da exatidao
passa para 0 segundo plano. Ou seja, trata-se de que nao apenas
toda interven~ao falada e recebida pelo sujeito em fun~ao de sua
estrutura, mas de que assume nesta uma fun~ao estruturante em
razao de sua forma, e a importancia
das psicoterapias
nao
analfticas ou das mais comuns "prescri~6es"
medicas consiste,
precisamente, em elas serem interven~6es que podemos qualificar
de sislemas obsessivos de sugestao, de sugest6es histericas de
ordem fobica ou de apoios persecutorios,
cada qual adquirindo
seu carater da san~ao que da ao desconhecimento,
pelo sujeito,
de sua propria realidade.
A fala, com efeito, e um dom de linguagem, e a linguagem
nao e imateriai. E um corpo sutiI, mas e corpo. As palavras saD
tiradas de todas as imagens corporais que cativam 0 sujeito;
podem engravidar
a histerica, identificar-se
com 0 objeto do
Penis-neid, represcntar a torrente de urina da ambi~ao uretral,
ou 0 excremento retido do gozo avarento.
Mais ainda, as proprias palavras podem sofrer les6es simbolicas, realizar os atos imaginarios dos quais 0 paciente e 0 sujeito.
Estamos lembrados da Wespe (vespa), castrada de seu W inicial
para se transformar no S.P. das iniciais do Homem dos Lobos,
no momento em que ele realiza a puni~ao simbolica de que foi
objeto pOl' parte de Grucha, a vespa.52
Lembramo-nos tambem do S que constitui 0 resfduo da formula
hermetica em que se condensaram as invoca~6es conjuratorias do
Homem dos Ratos, depois de Freud haver extrafdo de seu codigo
o anagrama do nome de sua am ada, e que, conjugado ao amem
terminal de seu dardejamento, inunda eternamente 0 nome da dama
com 0 jato simbolico de seu desejo impotente.
Do mesmo modo, um artigo de Robert FIiess,53 inspirado nas
observa~6es inaugurais de Abraham, demonstra-nos
que 0 discurso em seu conjunto po de tornar-se objeto de uma erotiza~ao

Edward Glover, "The therapeutic effect of inexact interpretation: A contribution to the theory of suggestion", Int. 1. Psa., XII, pA.
52. Guepe, "vespa" , que em sentido figurado designa uma pessoa inescrupulosa.
51.

(N.E.)

53. Robert Fliess, "Silence and verbalization. A supplement to the theory of the
'analytic rule''', Int. J. Psa., XXX, p.l.
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que segue os deslocamentos da erotogenia na imagem corporal,
momentaneamente
determinados pela rela~ao analftica.
o discurso assume entao uma fun~ao falico-uretral, eroticoanal ou sadico-oral. Alias, e notavel que 0 autor a apreenda
sobretudo nos silencios que marcam a inibi<;ao da satisfa~ao que
com ela experimenta 0 sujeito.
Assim, a rala po de tornar-se objeto imaginario ou real no
sujeito e, como tal, degradar sob mais de um aspecto a fun~ao
da Iinguagem. Coloca-Ia-emos, entao, no parentese da resistencia
que ela manifesta.
Mas, nao sera para excluf-Ia da rela~ao analftica, pois esta
perderia com isso sua propria razao de ser.
A analise so pode tel' pOl' meta 0 advento de uma fala
verdadeira e a realiza~ao, pelo sujeito, de sua historia em sua
rela~ao com um futuro.
A manuten~ao dessa dialetica op6e-se a qualquer orienta~ao
objetivante da analise, e coIocar essa necessidade em relevo e
capital para discernir a aberra~ao das novas tendencias manifestadas na analise.
E pOl' um retorno a Freud que aqui iluslraremos mais uma
vez nossa formula~ao, e tambem pela observa~ao do Homem
dos Ratos, ja que come~amos a nos servir dela.
Freud chega ate a lomar certas liberdades com a exatidao dos
fatos, quando se trata de atingir a verdade do sujeito. Num dado
momento, ele percebe 0 papel determinante desempenhado pela
proposta de casamento, levada ao sujeito por sua mae, na origem
da fase atual de sua neurose. Alias, tivera um lampejo disso,
como mostramos em nos so seminario, em razao de sua experiencia pessoai. Nao obstante, ele nao hesita em interpretar ao
sujeito 0 efeito dela, como uma proibi~ao instaurada por seu pai
morto contra sua liga~ao com a dama de seus pensamentos.
Isso nao e apenas materialmente inexato. Tambem 0 e psicologicamente,
pois a a<;ao castradora do pai, que Freud afirma
aqui com uma insistencia que poderfamos crer sistematica, so
desempenhou nesse caso um papel secundario. Mas, a apercep~ao
da rela~ao dialetica e tao correta que a interpreta~ao de Freud,
introduzida nesse momento, desencadeia a supressao decisiva
dos sfmbolos mortfferos que ligam narcisicamente
0 sujeito, ao
mesmo tempo, ao pai morto e a dama idealizada, apoiando-se
as imagens de ambos numa equivalencia
caraclerfstica do obscssivo, uma na agressividade fantasfstica que a perpetua, outra
no culto mortificante que a transforma em fdolo.
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Do mesmo modo, e reconhecendo a subjetiva~ao for~ada da
dfvida54 obsessiva a cuja pressao seupaciente
se exp6e ate 0
dellrio, no roteiro tao perfeito ao exprimir seus term os
imagimirios que 0 sujeito tenta ate mesmo realiza-lo do
pagamento vao, que Freud chega a seu objetivo: qual seja, faze-Io
descobrir, na historia da indelicadeza do pai, do casamento deste
com sua mae, da mo~a "pobre, mas bonita", de seus amores
feridos, da memoria ingrata ao amigo saudavel, com a constela~ao fatfdica que presidiu seu proprio nascimento,
a hiancia
impreenchfvel da dfvida simbolica, da qual sua neurose constitui
o protesto.
Nao ha aqui nenhum vestfgio de urn recurso ao espectro
ignobil de nao sei que" medo" original, nem tampouco a urn
masoquismo,
mesmo que facil de mobilizar, e menos ainda a
contra-imposi~ao
obsessiva que alguns propagam sob 0 nome
de analise das defesas. As proprias resistencias, como mostrei
alhures, sao utilizadas pelo maior tempo possfvel no senti do do
progresso do discurso. E, quando e preciso p6r-lhes urn termo,
e cedendo a elas que 0 conseguimos.
Pois·e assim que 0 Homem dos Ratos vem a introduzir em
S!:lilcSlJbjetividade sua verdadeira media~ao, sob a forma transferelYcial da filha imagimiria que ele da a Freud para receber
deste a alian~a, e que, num sonho-chave, desvela-Ihe sua verdadeira face: a da morte, que 0 olha com seus olhos de betume.
Do mesmo modo, se e com esse pacto simbolico que se
desfazem rio sujeito os artiffcios de sua servidao, nao Ihe tera
faltado ai'ealidade para consumar essas nupcias, e a nota, a guisa
de epitafio, que Freud dedica em 1923 a esse rapaz - que no
risco da guerra encontrou "0 fim de tantos mo~os de valor em
quem se podiam depositar tantas esperan~as" -, ao concluir 0
caSQ com 0 rigor do destino, eleva-o a beleza da tragedia.
Para saber como responder ao sujeito na analise, 0 metoda
consiste em reconhecer primeiro 0 lugar em que esta seu ego,
esse ego que 0 proprio Freud definiu como urn ego formado por
urn nucleo verbal; em outras palavras, em saber atraves de quem
e a quem 0 sujeito formula sua pergunta. Enquanto nao 0
soubermos, correremos 0 risco do contra-senso quanto ao desejo

54. Aqui equivalente, para nos, ao termo ZWGngsbefiirchlllng,
que convem
decompor, sem nada perder dos recursos semanticos da lingua alema.
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que deve ser reconhecido ali e quanta ao objeto a que se dirige
esse desejo.
A histerica seduz esse objeto numa intriga requintada, e seu
ego esta no terceiro pOl' cujo intermedio 0 sujeito goza com 0
objeto em que sua questao se encarna. 0 obsessivo arrasta para a
jaula de seu narcisismo os objetos em que sua questao se propaga
no alibi multiplicado
de imagens mortais e, domando-Ihes
as
acrobacias, dirige sua ambfgua homenagem ao camarote em que
ele mesmo se instala, 0 do mestre/senhor que nao se pode ver.
Trahit sua quemque volupfas;55 urn se identifica com 0 espetaculo, e 0 outro da aver.
Quanto ao primeiro sujeito, para quem 0 termo acting out
assume seu sentido literal, voces tern que faze-Io reconhecer
onde se situa sua a~ao, uma vez que ele atua fora de si mesmo.
Quanto ao outro, voces tern que se fazer reconhecer no espectador, invisfvel do palco, a quem 0 une a media~ao da morte.
E sempre, pOltanto, na rela~ao do eu do sujeito com 0 [eu]
de seu discurso que voces precisam compreender 0 sentido do
discurso, para desalienar 0 sujeito.
Mas, voces nao conseguirao chegar a isso, caso se ativerem a
ideia de que 0 eu do sujeito e identico a presen~a que Ihes fala.
Esse erro e estimulado pela terminologia da topica, demasiado
tentadora para 0 pensamento objetivante, permitindo-lhe deslizar
do eu, definido como 0 sistema percep~ao-consciencia,
isto e,
como 0 sistema das objetiva~6es do sujeito, para 0 eu concebido
como correlato de uma realidade absoluta, e assim encontrar ali,
num singular retorno do recalcado do pensamento psicologista,
a "fun~ao do real" em que urn Pierre Janet pauta suas concep~6es.
Tal deslizamento so se operou por nao se reconhecer que, na
obra de Freud, a topica do ego, do id e do superego esta subordinada
a metapsicologia, cujos termos ele promoveu na mesma epoca e
sem a qual ela perde seu sentido. Assim, alguns se engajaram
numa ortopedia psicologica que nao para de dar frutos.
Michael Balint analisou de maneira absolutamente penetrante
os efeitos intricados da teoria e da tecnica na genese de uma
nova concep~ao da analise, e nao encontrou nada melhor para
indicar seu resultado do que a palavra de ordem que retirou de
Rickman, do advento de uma two-body psychology.
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Seria impossfvel dizer melhor, com efeito. A amilise transforma-se na rela~ao de dois cm"pos entre os quais se estabelece
uma comunica~ao fantasfstica, on de 0 analista ensina 0 sujeito
a se apreender como objeto; a subjetividade
so e admitida no
pan~ntese da ilusao, e a fala e exclufda de uma investiga~ao da
vivencia que se torna a meta suprema, mas 0 resultado dialeticamente necessario disso aparece no fato de que, sendo a subjetividade do psicanalista livre de qualquer freio, livra 0 sujeito
a todas as intima~6es de sua fala.
A topica intra-subjetiva, uma vez entificada, de fato se realiza
na divisao do trabalho entre os sujeitos presentes. E 0 uso
deturpado da formula freudiana de que tudo 0 que e id deve
tornar-se ego aparece de uma forma desmistificada;
0 sujeito,
transformado num isso, tem de se submeter a um ego em que 0
analista nao tera dificuldade de reconhecer seu aliado, pois, na
verdade, e de seu proprio ego que se trata.
E esse mesmo 0 processo que se exprime em muitas formula~6es teoricas do splitting do ego na analise. Metade do ego do
sujeito passa para 0 Dutro lado do muro que separa 0 analisando
do analista, depois metade da metade, e assim sucessivamente,
numa procissao
assintotica que, no entanto, nao conseguira
anular, por mais longe que a leve a opiniao a que houver chegado
o sujeito pOI' si mesmo, toda margem a partir da qual ele possa
revisar a aberra~ao da analise.
Mas como 0 sujeito de uma analise centrada no princfpio de
que todas as suas formula~6es saD sistemas de defesa poderia
proteger-se da desorienta~ao total em que esse princfpio deixa
a dialetica do analista?
A interpreta~ao de Freud, cujo procedimento dialetico aparece
muito bem na observa~ao de Dora, nao apresenta esses perigos,
pois, quando os preconceitos do analista (isto e, sua contratransferencia, termo cujo emprego con'eto, para nos satisfazer, nao
poderia estender-se alem das raz6es dialeticas do erro) 0 desvirtuam em sua interven~ao, ele logo paga 0 pre~o disso atraves
de uma transferencia negativa. Pois esta se manifesta com forc;a
tanto maior quanto mais uma dada analise tenha comprometido
o sujeito com um reconhecimento
autentico, e habitualmente se
segue a ruptura.
Foi justamente 0 que aconteceu no caso de Dora, em razao
da insistencia de Freud em querer faze-Ia reconhecer 0 objeto
oculto de seu desejo na pes so a do Sr. K., na qual os preconceitos
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constitutivos
de sua contratransferencia
levaram-no
a vel' a
promessa de sua felicidade.
Sem duvida,a
propria Dora era fingida nessa rela~ao, mas
nem por isso deixou de se ressentir vivamente de que Freud
tambem 0 fosse. Quando ela torna a ve-lo, porem, apos 0 prazo
de quinze meses em que se inscreveu 0 numero fatfdico de seu
"tempo para compreender" , sentimo-la enveredar pelo caminho
de urn fingimento de haver fingido, e a convergencia
desse
fingimento em segundo grau com a inten~ao agressiva que Freud
Ihe imputa, decerto nao sem exatidao, mas sem reconhecer sua
verdadeira mola, apresenta-nos
0 esbo~o da cumplicidade
intersubjetiva que uma "analise das resistencias" , confiante em seus
direitos, poderia ter perpetuado entre eles. Nao ha duvida de
que, com os meios que hoje nos saD oferecidos pOI' nosso
progresso tecnico, 0 erro humano poderia ter-se prorrogado
para-alem dos limites em que se torn a diabolico.
Nada disso e de nossa lavra, pois 0 proprio Freud reconheceu
a posteriori a fonte prejudicial de seu fracasso no desconhecimento em que ele mesmo se achava, na epoca, a respeito da
posi~ao homossexual do objeto visado pelo desejo da histerica.
Sem duvida, todo 0 processo que levou a essa tendencia atual
da psicanalise remonta, antes de mais nada, a consciencia pesada
do psicanalista pelo milagre operado por sua fala. Ele interpreta
o sfmbolo e eis que 0 sintoma, que 0 inscreve como letras de
sofrimento na carne do sujeito, se apaga. Essa taumaturgia e
chocante para nossos costumes. Pois, afinal, somos doutos, e a
magia nao e uma pr<itica defensavel. Livramo-nos dela imputando
ao paciente um pensamento magico. Dentro em breve, estaremos
pregando a nossos doentes 0 Evangelho segundo Levy-Bruhl.
Ate la, eis-nos retransformados
em pensadores, e eis tambem
restabelecidas
as justas distancias que e preciso saber guardar
dos doentes, e das quais sem duvida tfnhamos abandon ado meio
apressadamente a tradi~ao, tao nobremente expressa nestas linhas
de Pierre Janet sobre as pequenas capacidades
da histerica,
comparadas a nossos pfncaros: "Ela nada compreende da ciencia", confia-nos Janet, falando da pobrezinha, "e nao imagina
que possamos interessar-nos
pOI' isso ... Se pensarmos na falta
de controle que caracteriza
seu pensamento,
em vez de nos
escandalizarmos
com suas mentiras, que alias saD muito ingenuas,
ficaremos surpresos, antes, de que ainda haja tantas que SaD
sinceras" etc.
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Essas linhas, por representarem 0 sentimento a que voltaram
muitos dos analistas de hoje que condescendem
em falar "sua
linguagem" com 0 doente, podem servir-nos para compreender
o que se passou nesse meio tempo. Pois, se Freud tivesse sido
capaz de assina-Ias, como poderia ter ouvido, da maneira como
ouviu, a verdade inclufda nas historietas
de suas primeiras
doentes, ou decifrado urn delfrio obscuro como 0 de Schreber,
a ponto de amplia-Io proporcionalmente
ao homem etemamente
acorrentado a seus sfmbolos?
sera nossa razao tao fragil a pento de nao se reconhecer em
pe de igualdade na meditac;ao do discurso erudito e na troca
primeira do objeto simb6lico, e de nao encontrar neles a medida
identica de seu ardil original?
Acaso sera preciso lembrar 0 parametro do "pensamento"
aos praticantes
de uma experiencia
que mais aproxima sua
ocupac;ao de urn erotismo intestino que de urn equivalente da
ac;ao?
sera preciso que este que Ihes fala ateste que nao tern, quanto
a ele, necessidade de recorrer ao pensamento para compreender
que, se Ihes esta falando da fala neste momento, e na medida
em que temos em comum uma tecnica da fala que os toma aptos
a ouvi-lo quando ele Ihes fala disso, e que 0 predisp6e a Se
dirigir, atraves de voces, aqueles que nada ouvem?
Sem duvida, temos que dar ouvidos ao nao-dito que jaz nos
furos do discurso, mas isso nao e para ser ouvido como pancadas
desferidas atras do muro.
Pois - para nao mais nos ocuparmos, como se gabam alguns,
senao desses ruidos - deve-se convir que nao estamos situados
nas condic;6es mais propfcias para Ihes decifrar 0 sentido: como,
sem a audacia de compreeride-Io, traduzir aquilo que em si nao
e linguagem? Assim levados a apelar para 0 sujeito, uma vez
que, no fim das contas, e para seu ativo que temos de transferir
esse compreender,
colocamo-Io conosco na aposta, que e realmente que 0 compreendamos,
e esperamos que uma recompensa
nos tome a ambos ganhadores. Mediante 0 que, prosseguindo
nesse ritmo de vaivem, ele mesmo aprendera muito simplesmente
a marcar 0 compasso, forma de sugestao que e tao boa quanto
qualquer outra, 0 que quer dizer que, como em qualquer outra,

nao se sabe quem faz a marcac;ao. 0 metodo e reconhecido como
bastante seguro quando se trata de ir ao furo.56
A meio caminho desse extremo, coloca-se a pergunta: continua
a psicanalise a ser uma relac;ao dialetica em que 0 nao-agir do
analista guia 0 discurso do sujeito para a realizac;ao de sua
verdade, ou sera que se reduz a uma relac;ao fantasfstica em que
"dois abismos se roc;am" sem se tocar, ate 0 esgotamento da
gama das regress6es imagimirias - ate uma especie de bundling57 levado a seus limites supremos em materia de prova
psicol6gica?
De fato, a ilusao que nos impele a buscar a realidade do
sujeito para-alem do muro da linguagem e a mesma pela qual
o sujeito cre que sua verdade ja esta dada em n6s, que a
conhecemos
de antemao, e e igualmente por isso que ele fica
boquiaberto ante nos sa intervenc;ao objetivante.
Sem duvida ele nao tern, por sua vez, que responder por esse
erro subjetivo, que, declarado ou nao em seu discurso, e imanente
ao fato de ele haver entrado em analise e conclufdo seu pacto
de princfpios. E seria ainda men os possfvel negligenciar a subjetividade desse momento na medida em que encontramos nele
a rado do que podemos chamar de efeitos constituintes
da
transferencia, por eles se distinguirem por urn fndice de realidade
dos efeitos constitufdos que os sucedem.58
Freud, lembremos, tocando nos sentimentos relacionados com
a transferencia,
insistia na necessidade de distinguir neles urn
fator de realidade e, segundo conclufa, seria abusar da docilidade
do sujeito querer persuadi-Io, na totalidade dos casos, de que

56. Dois paragrafos reescritos (1966).
57. Designa-se por esse termo 0 costume de urigem cella, e ainda em uso em
certas seitas bfblicas da America, que permite aos noivos, e ate ao hospede
passageiro que namore a mo~a da casa, dormirem juntos na mesma cama, sob
a condi~ao de se manterem vestidos. A palavra extrai seu sentido do fato de a
mo~a ser comumente empacotada em len~ois. (Quincey fala do assunto. Cf.
tambem 0 livro de Aurand, 0 lovern, sobre essa pratica na seita dos amish.)
Assim, 0 mito de Tristao e IsoIda, ou 0 complexo que ele representa, doravante
apadrinharia 0 psicanalista em sua busca da alma prometida a esponsais
mistificantes atraves do esgotamento de suas fantasias instintuais.
58. Ai vemos definido, pOl·tanto, 0 que designamos posteriormente como 0 suporte
da transferencia: nomeadamente, 0 sujeito-suposto-saber (1966).

esses sentimentos sao uma simples repeti<;;ao transferencial
da
neurose. Portanto, como esses sentimentos reais se manifestam
como primeiros e 0 encanto proprio de nossas pessoas e um
fator aleatorio, pode parecer que h:i algum misterio nisso.
Mas esse misterio se esclarece ao ser considerado na fenomenologia do sujeito, na medida em que 0 sujeito se constitui
na busca da verdade. Basta recorrer aos dados tradicionais que
os budistas nos fornecerao, se e que eles nao sao os unicos, para
reconhecer nessa forma da transferencia 0 erro proprio da existencia, e sob tres categorias que eles assim enumeram: 0 am or,
o odio e a ignoriincia. Portanto, e como contra-efeito do movimento analftico que entenderemos
sua equivalencia
no que se
chama uma transferencia originalmente
positiva - cada qual
encontrando
meios de se esclarecer pelos outros dois quanto a
esse aspecto existencial, se nao excetuarmos 0 terceiro, geralmente omitido por sua proximidade
do sujeito.
Evocamos aqui a invectiva pela qual alguem nos tomou por
testemunhas
da incontinencia
de que dava mostras um certo
trabalho Ua demasiadamente
citado por nos) em sua objetiva<;;ao
insensata do funcionamento dos instintos na analise, alguem cuja
dfvida para conosco reconheceremos
pelo usa exato que ali fez
do termo real. Era nestas palavras, com efeito, que ele "liberava" ,
como dizem, "seu cora<;;ao": "Ja e mais do que hora de acabar
com essa vigarice que tende a levar a crer que sucede no
tratamento seja 0 que for de real." Deixemos de lade 0 que
resultou daf, pois, infelizmente, se a analise nao curou 0 vfcio
oral do cao de que falam as Escrituras, seu estado e pior do que
antes: e 0 vomito dos outros que ele engole.
Pois essa tirada nao estava mal orientada, efetivamente buscando a distin<;;ao, nunca antes produzida na analise, entre os
registros elementares cujo fundamento desde entao estabelecemos nestes termos: simbolico, imaginario e real.
A realidade na experiencia analftica, com efeito, fica freqiientemente velada sob formas negativas,
mas nao e demasiado
trabalhoso situa-la.
Ela se encontra, por exemplo, no que habitual mente reprovamos como interven<;;6es ativas; mas seria um erro definir seu
limite por isso.
Pois esta claro, por outro lado, que a abstinencia do analista,
sua recusa a responder, e um elemento da realidade na analise.
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Mais exatamente, e nessa negatividade, na medida em que ela
e pura, isto e, desvinculada
de qualquer motive particular, que
reside a jun<;;ao entre 0 simbolico e 0 real. 0 que se compreende
pelo fato de esse nao-agir fundamentar-se
em nosso saber afirmade do princfpio de que tudo 0 que e real e racional, e pelo
motive daf decorrente de que e ao sujeito que cabe descobrir
sua dimensao.
De resto, essa abstinencia nao e indefinidamente
sustentada;
depois que a questao do sujeito assume a forma de fala verdadeira,
nos a sancionamos com nossa res posta, embora tambem tenhamos mostrado que uma fala verdadeira ja contem sua resposta,
e que apenas reproduzimos
com nosso lai seu refrao. Que quer
dizer isso, senao que nada fazemos a nao ser dar a fala do sujeito
sua pontua<;;ao dialetica?
Ve-se, pOItanto, 0 outro momento em que 0 simbolico e 0
real se conjugam, e ja
havfamos apontado teoricamente:
na
fun<;;ao do tempo, 0 que merece que nos detenhamos por um
momenta nos efeitos tecnicos do tempo.
o tempo desempenha seu papel na tecnica em diversas incidencias.
Ele se apresenta inicialmente na dura<;;ao da analise total, e
implica 0 senti do a ser dado ao termino da analise, que e a
questao previa ados signos de seu fim. Tocaremos no problema
da fixa<;;ao de seu termino. Mas esta claro desde ja que essa
dura<;;ao so pode ser antecipada para 0 sujeito como indefinida.
Isso, por duas raz6es, que so podemos distinguir na perspectiva
dialetica:
- uma que provem dos limites de nosso campo e confirma
nossa coloca<;;ao sobre a defini<;;ao de seus confins: nao podemos
preyer no sujeito qual sera seu tempo para compreender, na medida
em que ele inclui um fator psicologico que nos escapa como tal;
- outra que e propriamente do sujeito, e pela qual a fixa<;;ao de
um termino equivale a uma proje<;;ao espacializante, onde ele se
encontra desde logo alienado de si mesmo: ja que 0 prazo de
sua verdade pode ser previsto, advenha 0 que advier na intersubjetividade intervalar, e que a verdade ja esta dada, ou seja,
restabelecemos
no sujeito sua miragem original, na medida em
que ele deposita em nos sua verdade e em que, ao sancionar
isso com nossa autoridade, instalamos sua analise numa aberra<;;ao,que sera impossfvel de corrigir em seus resultados.
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Foi justamente isso que aconteceu no celebre caso do Homem
dos Lobos, cuja importancia exemplar foi ta~ bem compreendida
pOl' Freud que ele tornou a se apoiar nela em seu artigo sobre
a analise finita ou infinita.59
A fixarrao antecipada de um prazo, primeira forma de intervenrrao ativa, inaugurada (proh pudor!60) pelo proprio Freud,
seja qual for a certeza divinatoria (no sentido proprio do term061)
de que possa dar mostras 0 analista ao seguir seu exemplo,
sempre deixa 0 sujeito na alienavao de sua verdade.
Alias, encontramos a confirmavao disso em dois fatos do caso
de Freud:
Primeiro, 0 Homem dos Lobos - malgrado todo 0 feixe de
provas que demonstram a historicidade da cena primaria, malgrado a convicvao que ele manifesta a respeito dela, imperturbavel ante as dubitavoes metodicas cuja prova Freud Ihe impoe
- jamais consegue, entretanto, integrar-lhe a rememoravao em
sua historia.
Segundo, 0 Homem dos Lobos demonstra ulteriormente
sua
alienavao da maneira mais categorica, sob uma forma paranoide.
E verdade que af se imiscui um outro fator pelo qual a realidade
interfere na analise, a saber, 0 dom pecuniario de cujo valor
simbolico nos reservamos tratar em outro lugar, mas cuja impOitancia ja se indica no que evocamos do vfnculo da fala com
o dom constitutivo da troca primaria. Ora, aqui, 0 dom pecuniario
e invertido pOl' uma iniciativa de Freud em que podemos reconhecer, tanto quanto em sua insistencia em vol tar ao caso, a
subjetivarrao, nao resolvida nele, dos problemas que 0 caso deixa

59. Pois e essa a tradu~ao carreta dos dois term os que foram traduzidos, com a
infalibidade no contra-senso que ja assinalamos, por "analise terminavel e analise
interminavel" .
60. "0 pudor!". (N.E.)
61. Cf. Aulo Galio, Noites aticas, II, 4: "Num processo, quando se trata de quem
sera encarregado da acusa~ao, e quando duas au varias pessoas solicitam
inscrever-se para esse mister, 0 julgamento pelo qual 0 tribunal nomeia 0 acusador
chama-se adivinha~ao (...). Essa palavra provem de que, sendo 0 acusador e 0
acusado duas coisas correlatas, e que nao podem subsistir uma sem a outra, e
apresentando 0 tipo de julgamento de que se trata aqui urn acusado sem acusador,
ha que recorrer a adivinha~ao para descobrir 0 que a causa nao indica, 0 que
ela continua a deixar desconhecido, ou seja, <5 acusador."

em suspenso. E ninguem duvida de que esse tenha sido um fator
desencadeador da psicose, alias sem saber dizer muito bem pOl'
que.
Nao sera compreensfvel,
no entanto, que admitir que urn
sujeito seja mantido a custa do pritaneu da psicanalise (era de
uma coleta do grupo que ele recebia sua pensao), a tftulo do
servirro por ele prestado a ciencia como caso, e tambem instituf-Io
decisivamente na alienarrao de sua verdade?
material do suplemento de analise em que 0 doente foi
confiado a Ruth Mack Brunswick ilustra a responsabilidade
do
tratamento anterior, demonstrando
nossas afirmarroes sobre os
respectivos lugares da fala e da linguagem na mediarrao psicanalftica.
Mais ainda, e na perspectiva deles que podemos apreender
como Ruth Mack Brunswick, em suma, naa se balizou nada mal
em sua posivao delicada com respeito a transferencia. (Havemos
de estar lembrados do proprio muro de nossa metafora, na medida
em que ele figura num dos sonhos, com os lobos do sonho-chave
mostrando-se
avidos de contorna-lo ... ) Nosso seminario sabe
tudo isso, e os outros poderao af se exercer nele.62
Queremos, com efeito, tocar num outro aspecto, particularmente palpitante na atualidade, da funrrao do tempo na tecnica.
Queremos falar da duravao da sessao.
Aqui, trata-se ainda de um elemento que pertence manifestamente a realidade, ja que representa nosso tempo de trabalho,
e, pOl' esse angulo, enquadra-se numa regulamentarrao profissional que pode ser considerada vigente.
Suas incidencias subjetivas, pOl'em, nao sao menos importantes. Antes de mais nada, para 0 analista. 0 carateI' tabu com que
ele tem sido apresentado em debates recentes e prova suficiente
de que a subjetividade do grupo esta muito pouco liberada a seu
respeito, e 0 carateI' escrupuloso, para nao dizer obsessivo, que
assume para alguns, senao para a maioria, a observarrao de um
padrao cujas variavoes historicas e geograficas nao parecem
inquietar ninguem, alias, e realmente 0 sinal da existencia de
um problema que se esta tao menos disposto a abordar quanto
mais se sente que ele levaria muito longe no questionamento
da
funvao do analista.

o
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Para 0 sujeito em analise, pOl' outro lado, nao se pode desconhecer sua importancia. 0 inconsciente, profere-se num tom tao
mais entendido quanto menos se e capaz de justificar 0 que se
quer dizer, 0 inconsciente
demanda tempo para se revelar.
Estamos de pleno acordo. Mas, perguntamos: qual e sua medida?
Sera a do universo da precisao, para empregar a expressao do
sr. Alexandre Koyre? Sem duvida, vivemos nesse universo, mas
seu advento para 0 homem e de data recente, ja que remonta
exatamente ao rel6gio de Huyghens, ou seja, ao ana de 1659, e
o mal-estar do homem moderno nao indica precisamente que tal
precisao seja para ele urn fator de Iibera<;:ao. Esse tempo da
queda dos graves, sera ele sagrado como correspondente
ao
tempo dos astros tal como instaurado no eterno por Deus, que,
como nos disse Lichtenberg, reordena nossos quadrantes solares?
Quem sabe tenhamos ideia melhor disso ao comparar 0 tempo
da cria<;:ao de urn objeto simb6lico com 0 momenta de desaten<;:ao
em que 0 deixamos cair?
Como quer que seja, se 0 trabalho de nossa fun<;:ao durante
esse tempo continua problematico, cremos ter posto em evidencia
suficientemente
a fun<;:ao do trabalho no que 0 paciente nele
realiza.
Mas a realidade desse tempo, seja ela qual for, assume a partir
daf urn valor local, 0 de urn recebimento
do produto desse
trabalho.
Desempenhamos
urn papel de registro, ao assumir a fun<;:ao,
fundamental em toda troca simb6lica, de recolher aquilo a que
do kamo, 0 homem em sua autenticidade, evoca a fala que dura.
Testemunha que responde pela sinceridade do sujeito, depositario do processo-verbal
de seu discurso, referencia de sua
exatidao, garante de sua integridade, guardiao de seu testamento,
tabeliao de seus codicilos, 0 analista participa do escriba.
Mas continua mestre e senhor da verdade da qual esse discurso
e 0 progresso. E ele, antes de mais nada, que pontua, como
dissemos, sua dialetica. E nisso, ele e apreendido como juiz do
merito desse discurso. 0 que comporta duas conseqiiencias.
A suspensao da sessao nao pode deixar de ser experimentada
pelo sujeito como uma pontua<;:ao em seu progresso. Sabemos
como dela calcula 0 vencimento para articula-Ia a seus pr6prios
prazos ou mesmo a suas escapat6rias,
como a antecipa, sopesando-a a maneira de uma arma, espreitando-a como um abrigo.

Esse e urn fato bem constatado na pratica dos textos das
escrituras
simb6licas, quer se trate da Bfblia ou dos textos
canonicos chineses: neles, a ausencia de pontua<;:ao e uma fonte
de ambigiiidade, a pontua<;:ao colocada fixa 0 senti do, sua mudan<;:a 0 transforma ou 0 transtorna e, en'ada, equivale a altera-Io.
A indiferen<;:a com que 0 corte do timing interrompe os
momentos de pressa no sujeito pode ser fatal para a conclusao
rumo a qual se precipitava seu discurso, ou mesmo cristalizar
nela um mal-entendido,
senao servir de pretexto para urn ardil
distarsivo.
Os debutantes parecem mais atingidos pelos efeitos dessa
incidencia, 0 que dos outros faz pensar que suportam sua rotina.
Decerto, a neutralidade que manifestamos
ao aplicar estritamente essa regra mantem a via de nosso nao-agir.
Mas, esse nao-agir tern limites, ou entao nao haveria interven<;:ao:e por que torna-la impossfvel nesse ponto, assim privilegiado?
o perigo de que esse ponto assuma urn valor obsessivo no
analista esta, simplesmente,
em que ele se presta a conivencia
do sujeito: nao apenas acessfvel ao obsessivo, mas nele assumindo um vigor especial, justamente
par seu senti men to do
trabalho. Sabemos do toque de trabalho for<;:ado que, nesse
sujeito, envolve ate seu lazer.
Esse sentido e sustentado por sua rela<;:ao subjetiva com 0
mestre/senhor, na medida em que e a morte deste que ele espera.
o obsessivo manifesta, com efeito, uma das atitudes que Hegel
nao desenvolveu em sua dialetica do senhor e do escravo. 0
escravo esquivou-se ante 0 risco da morte, on de a oportunidade
de domina<;:ao Ihe foi oferecida numa luta de puro prestfgio.
Mas, como sabe ser mortal, ele tambem sabe que 0 mestre/senhor
pode morrer. Por conseguinte, pode concordar em trabalhar para
o mestre/senhor
e em renunciar ao gozo nesse meio tempo: e,
na incerteza do momento em que chegara a morte do mestrel
senhor, ele aguarda.
Tal e a razao intersubjetiva
tanto da duvida quanto da procrastina<;:ao que sao tra<;:os de carater no obsessivo.
Entretanto, todo 0 seu trabalho se efetua sob a egide dessa
inten<;:ao e se torn a, pOl' essa egide, duplamente alienante. E que
nao somente a obra do sujeito Ihe e furtada par urn outro, 0 que
e a rela<;:ao constitutiva de to do trabalho, como 0 reconhecimento,
pclo sujeito, de sua pr6pria essencia em sua obra, onde esse
trabalho encontra sua razao, escapa-Ihe igualmente, pois ele

pr6prio "nao esta ali" 63, esta no momento antecipado da morte
do mestre/senhor,
a partir da qual viveni, mas a espera da qual
se identifica com ele como morto, mediante 0 que ele mesmo
ja esta morto.
Nao obstante, ele se esfon;a por enganar 0 mestre/senhor
atraves da demonstrac;:ao das boas intenc;:6es manifestadas
em
seu trabalho. E isso que os bons filhos do catecismo analftico
exprimem em sua linguagem rude, ao dizerem que 0 ego do
sujeito procura seduzir seu super-ego.
Essa formulac;:ao intra-subjetiva
desmistifica-se
de imediato
ao se compreende-Ia na relac;:ao analftica, onde 0 working through
do sujeito e efetivamente utilizado para a seduc;:ao do analista.
Tampouco e por acaso que, tao logo 0 progresso dialetico se
aproxima do questionamento
das intenc;6es do ego em nossos
sujeitos, a fantasia da morte do analista, muitas vezes sentida
sob a forma de um temor, ou mesmo de uma angustia, nunca
deixa de se produzir.
E 0 sujeito trata de partir novamente numa elaborac;:ao ainda
mais demonstrativa
de sua "boa vontade".
Como duvidar, por conseguinte, do efeito de um certo desdem
assinalado pelo mestre/senhor quanto ao produto desse trabalho?
A resistencia do sujeito pode ver-se absolutamente desconcertada
por isso.
A partir desse momento, seu alibi ate entao inconsciente
comec;a a se desvelar para ele, e 0 vemos procurar apaixonadamente a razao de tantos esforc;os.
Nao dirfamos tanto, se nao estivessemos convencidos de que,
ao experimentar
num momento de nossa experiencia, chegado
a sua conclusao, aquilo que foi chamado de nossas sess6es curtas,
pudemos fazer vir a luz num dado sujeito masculino fantasias
de gravidez anal, com 0 sonho de sua resoluc;ao por cesariana,
num prazo em que, de outro modo, ainda estarfamos escutando
suas especulac;:6es sobre a arte de Dostoievski.
Alias, nao estamos aqui para defender esse metodo, mas para
mostrar que ele tem um sentido dialetico preciso em sua aplicac;:ao tecnica.64

"n 'y est pas": expressao que tambem tem 0 sentido "nao compreende" ,
"niio entende (nada)". (N.E.)
64. Pedra sem valor ou pedra angular, nos so forte e niio ter cedido quanto a esse
ponto (1966).

63. [ll]

[315]

E nao somos 0 unico a ter feito a observac;ao de que ele se
aproxima, em ultima instancia, da tecnica designada pelo nome
de zen, e que e aplicada como meio de revelac;:ao do sujeito na
ascese tradicional de certas escolas do Extremo Oriente.
Sem chegar aos extremos a que e levada essa tecnica, uma
vez que eles seriam contrarios a algumas das limitac;:6es que a
nossa se imp6e, uma aplicac;ao discreta de seu princfpio na
analise parece-nos muito mais admissfvel do que certas modalidades ditas analise das resistencias, na medida em que ela nao
comporta em si nenhum perigo de alienac;:ao do sujeito.
Pois ela s6 rompe 0 discurso para parir a fala.
Eis-nos, pois, acuados contra 0 muro, contra 0 muro da.
linguagem. Estamos em nosso lugar, isto e, do mesmo lado que
o paciente, e e nesse muro, que e 0 mesmo para ele e para n6s,
que tentaremos responder ao eco de sua fala.
Para-alem desse muro, nao ha nada que nao seja, para n6s,
trevas exteriores. Querera isso dizer que somos inteiramente
senhores da situac;:ao? Certamente nao e, quanto a isso, Freud
nos legou seu testamento sobre a reac;ao terapeutica negativa.
A chave desse misterio, dizem, esta na instancia de um
masoquismo primario, ou seja, numa manifestac;:ao em estado
puro daquele instinto de morte cujo enigma Freud nos propos
no apogeu de sua experiencia.
Nao podemos fiar-nos nisso, assim como nao poderemos adiar
aqui seu exame.
Pois observaremos
que se conjugam, numa mesma recusa
desse arremate da doutrina, aqueles que conduzem a analise em
tomo de uma concepc;:ao do ego cujo erro denunciamos, e aqueles
que, como Reich, vao tao longe no princfpio de buscar para-alem
da fala a inefavel expressao organica, que a fim de, como ele,
livra-Ia de sua armadura, poderiam simbolizar, na superposic;ao
das duas formas vermiculares cujo espantoso esquema podemos
ver em seu livro sobre a analise do carater, a induc;ao orgastica
que, tambem como Reich, eles esperam da analise.
Conjunc;ao que sem duvida nos permitira augurios favor3veis
quanto ao rigor das formac;6es do espfrito, quando tivermos
mostrado a profunda relac;ao que une a noc;ao de instinto de
morte aos problemas da fala.
A noc;ao de instinto de morte, por menos que a consideremos,
prop6e-se como ironica, devendo seu sentido ser buscado na
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conjunc;:ao de dois termos contnirios: 0 instinto, com efeito, em
sua acepc;:ao mais abrangente, e a lei que regula em sua sucessao
um cicio comportamental
para a realizac;:ao de uma func;:ao vital,
e a morte aparece desde logo como a destruic;:ao da vida.
No en tanto, a definic;:ao que Bichat, no despontar da biologia,
forneceu da vida, como conjunto das forc;:as que resistem a morte,
bem como a mais modern a concepc;:ao que encontramos em um
Cannon na noc;:ao de homeostase, como func;:ao de um sistema
mantenedor de seu proprio equilfbrio, estao af para nos lembrar
que vida e morte se comp6em numa relac;:ao polar, no proprio
seio de fenomenos relacionados com a vida.
Por conseguinte,
a congruencia dos termos contrastantes do
instinto de morte com os fen6menos de repetic;:ao com que a
explicac;:ao de Freud os relaciona, efetivamente, sob a qualificac;:ao de automatismo,
nao deveria causar dificuldades, caso se
tratasse de uma noc;:ao biologica.
Todos sentem muito bem que nao e nada disso, e af esta 0
que faz muitos de nos tropec;:ar em seu problema. 0 fato de
muitos se deterem ante a aparente incompatibilidade
desses
termos pode ate reter nossa atenc;:ao, por manifestar uma inocencia
dialetica que sem duvida desconcertaria
0 problema
classicamente formulado a semantica no enunciado determinativo:
uma
aldeola no Ganges, com a qual a estetica hindu ilustra a segunda
forma das ressonancias da linguagem.65
Convem de fato abordar essa noc;:ao por suas ressonancias no
que chamaremos
a poetica da obra freudiana, primeira via de
acesso para penetrar em seu sentido e dimensao essencial para
compreender sua repercussao dialetica, desde as origens da obra
ate 0 apogeu que ela marca nesta. Convem lembrar, por exemplo,
que Freud nos atesta haver descoberto sua vocac;:ao medica no
apelo ouvido numa leitura publica do famoso Hino
natureza
de Goethe, ou seja, nesse texto, encontrado por um amigo, em
que 0 poeta, no declfnio de sua vida, concordou em reconhecer
um filho putativo das mais jovens efus6es de sua pena.
No extrema oposto da vida de Freud, encontramos no artigo
sobre a analise finita e infinita a referencia expressa de sua nova
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l'O!lCcpc;:aoao conflito dos dois princfpios a que Empedocles de
Agrigento, no seculo V antes de Cristo, ou seja, na indistinc;:ao
pr~-socralica da natureza e do espfrito, submeteu as alternancias
da vida universal.
Esses dois fatos sao-nos uma indicac;:ao suficiente de que se
Irala, ali, de um mito da dfade, cuja promoc;:ao em Platao e
'vocada, alias, em Para-atem do principio do prazer, mito que
s(i pode ser compreendido
na subjetividade do homem moderno
ao se 0 elevar a negatividade do jufzo em que ele se inscreve.
Ou seja, assim como 0 automatismo
de repetic;:ao, que e
i 'ualmente desconhecido
quando se quer dividir seus termos,
nfio visa outra coisa senao a temporalidade
historicizante
da
'xperiencia da transferencia, 0 instinto de morte exprime essencialmente 0 limite da func;:ao historica do sujeito. Esse limite e
a morte, nao como termino eventual da vida do indivfduo, nem
'omo certeza empfrica do sujeito, mas, segundo a formula que
dele fornece Heidegger, como" possibilidade absolutamente propria, incondicional, insuperavel, certeira e, como tal, indeterminada do sujeito", quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade.
Com efeito, esse limite esta presente a cada instante no que
cssa historia tem de acabado. Ele representa 0 passado sob sua
forma real, isto e, nao 0 passado fisico, cuja existencia e abolida,
ncm 0 passado epico, tal como se aperfeic;:oou na obra da
memoria, nem 0 passado historico em que 0 homem encontra 0
garante de seu futuro, mas 0 passado que se manifesta revertido
na repetic;:ao.66
E esse 0 morto do qual a subjetividade faz seu parceiro na
lrfade que sua mediac;:ao institui no contlito universal entre Philia,
o amor, e Neikos, a discordia.
Nao ha mais necessidade,
portanto, de recorrer a noc;:ao
ultrapassada de masoquismo primario para compreender a razao
dos jogos repetitivos em que a subjetividade fomenta, conjunlamente, 0 domfnio de sua derrelic;:ao e 0 nascimento do sfmbolo.

[318J
66. Essas tres palavras, nas quais se inscreve nossa ultima formulac;;ao da repetic;;ao
(1966), vieram substituir urn recurso improprio ao ••eterno retorno",
que era
ludo 0 que podfamos fazer ouvir entao.

Foram esses jogos de oculta<;ao que Freud, nUma intui<;ao
genial, produziu, a nosso ver, para que neles reconhecesseinos
que 0 momenta em que 0 desejo se humaniza e tambem aquele
em que a crian<;a nasce para a linguagem.
Podemos agora discernir que 0 sujeito nao domina af apenas
sua priva<;ao, assumindo-a,
mas que eleva seu desejo a uma
potencia secundaria. Pois sua a<;ao destroi 0 objeto que ela faz
aparecer e desaparecer na provoca~ao antecipatoria de sua ausencia e sua presen<;a. Ela negativiza assim 0 campo de for<;as
do desejo, para se tomar, em si mesma, seu proprio objeto. E
esse objeto, ganhando corpo imediatamente no par simbolico de
dois dardejamentos
elementares, anuncia no sujeito a integra<;ao
diacr6nica
da dicotomia dos fonemas, da qual a linguagem
existente oferece a estrutura sincr6nica a sua assimila<;ao; do
mesmo modo, a crian<;a come<;a a se comprometer com 0 sistema
do discurso concreto do ambiente, reproduzindo mais ou men os
aproximativamente,
em seu Fort! e em seu Da!, os vocabulos
que dele recebe.
Fort! Da! E real mente ja em sua solidao que 0 desejo do
filho do homem torna-se 0 desejo de urn outro, de urn alter ego
que 0 domina e cujo objeto do desejo e, dora vante, seu proprio
sofrimento.
Se a crian9a se dirige agora a urn parceiro imaginario ou real,
ve-Io-a obedecer igualmente a negatividade de seu discurso e,
tendo seu apelo como efeito faze-Io esquivar-se, ela procurara
numa intima9ao banidora a provoca<;ao do retorno que a reconduz
aseu desejo.
Assim, 0 sfmbolo se manifesta inicialmente como assassinato
da coisa, e essa morte constitui no sujeito a eterniza<;ao de seu
desejo.
o primeiro sfmbolo em que reconhecf:mos a humanidade em
seus vestfgios e a sepultura, e a intermedia<;ao da morte se
reconhece em qualquer rela<;ao em que 0 horn em entra na vida
de sua historia.
Unica vida que perdura e que e verdadeira, lima vez que se
transmite sem se perder, na tradi<;ao perpetuada de sujeito para
sujeito. Como nao ver de que alturas ela transcende a vida
herdada pelo animal, e na qual 0 indivfduo evanesce na especie,
ja que nenhum memorial distingue seu efemero aparecimento
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daqucle que a reproduzira na invariabilidade
do tipo? Postas de
IlIdo, com efeito, as muta<;oes hipoteticas do phylum a serem
1111 'gradas
por uma subjetividade
que 0 homem ainda aborda
IIJlcnas de fora, nada, a nao ser as experiencias em que 0 homem
II associ a, distingue urn rata de urn rato, urn cavalo de urn cavalo
nada senao a passagem inconsistente da vida para a morte
, ao passe que Empedocles,
precipitando-se
no Etna, deixa
para sempre presente na memoria dos homens esse ate simbolico
d' seu ser-para-a-morte.
A liberdade do homem inscreve-se inteira no triangulo conslilulivo da renuncia que ele impoe ao desejo do outro, pela
IImca9a da morte para 0 gozo dos frutos de sua servidao SII.•.iffcio consentido de sua vida pelas razoes que dao a vida
hllmana sua dimensao - e pela renuncia suicida do vencido,
'IIIC I"rustra da vitoria 0 mestre/senhor
que ele deixa entregue a
sua desumana solidao.
Dessas imagens da morte, a terceira e 0 supremo desvio pelo
qual a particularidade
imediata do desejo, reconquistando
sua
lonna inefavel, en contra na denega<;ao urn derradeiro triunfo. E
(- prcciso reconhecermos seu senti do, pois com ela nos confronlamos. Ela nao e, com efeito, uma perversao do instinto, mas
It(ucla afirma<;ao desesperada da vida que e a forma mais pura
-'n que reconhecemos 0 instinto de morte.
sujeito diz "Nao!" a esse brincar-de-passar-anel
da intersubjctividade, on de 0 desejo so se faz reconhecer por urn instante
para se perder num querer que e querer do outro. Pacientemente,
l'l' subtrai sua vida precaria das agrega90es docilizantes do Eros
do sfmbolo, para afirma-Ia enfim numa maldi<;ao sem palavras.
POl' isso, quando queremos
atingir no sujeito 0 que havia antes
dos jogos seriais da fala, e aquilo que e primordial no nascimento
dos sfmbolos, vamos encontra-Io na morte, de onde sua existencia
I'elira tudo 0 que tern de senti do. E como desejo de morte, de
Ialo, que ele se afirma para os outros; se ele se identifica com
() outro,
cristalizando-o na metamorfose de sua imagem essenrial, c nenhum ser jamais
por ele evocado senao entre as
sombras da morte.
Dizcr que esse senti do mortal revel a na fala urn centro externo
;) linguagem e mais do que uma metafora, e evidenciauma
l·slrulura. Essa estrutura e diferente da espacializa<;ao da circun-

o

e

e

ferencia ou da esfera onde nos comprazemos em esquematizar
os limites do vivente e de seu meio: ela cOlTesponde, antes, ao
grupo relacional que a l6gica simb61ica designa topologicamente
como urn anel.
Ao querer fomecer dele uma representa~ao intuitiva, parece
que, mais do que a superficialidade
de uma zona, e a forma
tridimensional
de urn toro que conviria recorrer, na medida em
que sua exterioridade periferica e sua exterioridade central cons.
.
'- ~
tltuem
apenas uma UnIca
reglao.
Esse esquema satisfaz a circularidade
sem fim do processo
dialetico que se produz quando 0 sujeito se apercebe de sua
solidao, quer na ambigtiidade vital do desejo imediato, quer na
plena assunc;ao de seu ser-para-a-morte.
Mas nele se pode apreender, ao mesmo tempo, que a dialetica
nao e individual, e que a questao do termino da analise e a do
momento em que a satisfa~ao do sujeito encontra meios de se
realizar na satisfa~ao de cada urn, isto e, de todos aqueles com
quem ela se associa numa obra humana. Dentre todas as que se
prop6em neste seculo, a obra do psicanalista talvez seja a mais
elevada, pOl'que funciona como mediadora entre 0 homem da
preocupac;ao e 0 sujeito do saber absoluto. Isso tambem se da
pOl'que ela exige uma longa ascese subjetiva, e que jamais sera
interrompida, nao sendo 0 fim da pr6pria analise did<itica separavel do engajamento do sujeito em sua pr<itica.
Que antes renuncie a isso, portanto, quem nao conseguir
alcanc;ar em seu horizonte a subjetividade de sua epoca. Pois,
como poderia fazer de seu ser 0 eixo da tantas vidas quem nada
soubesse da dialetica que 0 compromete com essas vidas num
movimento simb6lico. Que ele conhe~a bem a espiral a que 0
an'asta sua epoca na obra contfnua de Babel, e que conhe~a sua
fun~ao de interprete na disc6rdia das Ifnguas. Quanto as trevas
do mundus ao redor do qual se enrosca a imensa torre, que ele
deixe a visao mfstica a tarefa de ver elevar-se ali, sobre urn
bosque etemo, a serpente putrefaciente da vida.
Permitam-nos
rir, se imputarem a estas colocac;6es que elas
desviam 0 senti do da obra de Freud das bases biol6gicas que

.

\'1' Ihes teria augurado e enveredam pelas referencias culturais
por que ela e perpassada. Nao queremos pregar-Ihes aqui nem
II doutrina
do fator b, pela qual designarfamos
umas, nem a do
f:llor C, onde reconhecerfamos
as outras. Quisemos apenas re1l'lllbrar-lhes 0 a, b, c desconhecido da estrutura da linguagem,
t' raze-Ios soletrarem
de novo 0 be-a-ba, esquecido, da fala.
Pois, que receita haveria de guia-Ios numa tecnica que se
('ornp6e de uma e extrai seus efeitos da outra, se voces nao
Il'conhecessem de uma e de outra 0 campo e a fun~ao.
A experiencia psicanalftica descobriu no homem 0 imperativo
do verba e a lei que 0 formou a sua imagem. Ela maneja a
rlln~ao poetica da linguagem para dar ao desejo dele sua mediac;ao
simb6lica. Que ela os fa~a compreender, enfim, que e no dom
68
till rala
que reside toda a realidade de seus efeitos; pois foi
:It raves desse dom que toda realidade chegou ao homem, e e por
s 'u ato contfnuo que ele a man tern.
Se 0 espac;o definido por esse dom da fala tcm que bas tar
para a a~ao de voces c para seu saber, ele bastara tambem para
s 'u devotamento. Pois oferece urn campo privilegiado.
Quando os devas, os homens e os assuras, le-se no primeiro
Ilrahmana da quinta li~ao do Bhrad-aranyaka
Upanishad, terlIlinaram seu noviciado com Prajapati, fizeram-Ihc esta suplica:
.. Fala-nos."
"Da", disse Prajapati, 0 deus do trovao. "Haveis-me ouvido?"
E os devas responderam: "Tu nos disseste: Damyata, domai-vos"
- querendo 0 texto sagrado dizer que as potencias superiores
submetem-se a lei da fala.
"Da", disse Prajapati, 0 deus do trovao. "Haveis-me ouvido?"
E os homens rcsponderam:
"Tu nos disseste: Datta, dai" tjucrendo 0 texto sagrado dizer que os homens se reconhecem
pelo dom da fala.
"Da" , disse Prajapati, 0 deus do trovao. "Haveis-me ouvido?"
E os assuras responderam:
"Tu nos dissestc: Dayadhvam, per-

(,x. Entenda-se bem que nao se trata aqui dos "dons" que sao sempre reputados
como faltando aos novatos, mas de urn tom que com efeito Ihes falta mais do
que Ihes conviria.
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doai" querendo 0 texto sagrado dizer que as potencias
inferiores ressoam it invoca~ao da fala.69
Eis af, retoma 0 texto, 0 que a voz divina faz ouvir no trovao:
Submissao, dom, perdao. Da da da.
Pois Prajapati a todos responde: "Vos me ouvistes."

Este tftulo, em simetria com outro que promovia a rubrica
entao inedita de tratamento-padrao, foi-nos transmitido, em
1953, por urn projeto pelo qual era responsavel urn comite de
psicanalistas. Escolhidos dentre diversas tendencias, nosso
amigo Henri Ey Ihes delegara na Enciclopedia medico-cirurgica, por sua competencia, 0 encargo geral que ele mesmo
havia recebido, 0 dos metodos terapeuticos em psiquiatria.
Aceitavamos essa incumbencia em prol da tarefa de interrogar 0 referido tratamento em seu fundamento cientffico,
unico modo pelo qual podia surtir efeito a referencia implfcita
a urn desvio desse tftulo que nos era oferecido.
Desvio sumamente sensfvel, de fato. Pelo menos, acreditamos ter aberto seu questionamento, ainda que sem duvida
contrariando a inten~ao dos que 0 promoviam.
Deverfamos pensar que essa questao tenha sido resolvida
pela retirada deste artigo, 0 que, por obsequio do citado comite,
ficou por conta da reformula~ao corriqueira na manuten~ao da
atualidade desse tipo de obra?
Muitos viram nisso 0 sinal de uma certa precipita~ao,
explicavel, no caso, pela propria maneira como uma certa
maioria viu-se definida por nossa crftica. (0 artigo foi publicado
em 1955.)

••Variantes do tratamento-padrao"
- esse tftulo cria urn pleon<lsmo, POl'em nada simples: I salientando-se pOl' uma contradi~ao,

I

Em 1966, digamos que

0

consideramos abjeto. [sso que nos sai da garganta

II 'rmile-nos reescrever com mais leveza nosso primeiro capitulo.

nem pOl' isso e menos capenga. Sera essa uma distor~ao de seu
direcionamento
para a informa~ao medica? Ou sera que se trata
de uma deforma~ao intrfnseca a questao?
Suspensao do passo que serve de pas so de entrada em seu
problema, pOl' Iembrar 0 que se pressente no publico, ou seja,
que a psicanalise nao e uma terapeutica como as outras. Pois a
rubrica variantes nao quer dizer nem adapta~ao do tratamento,
com base em criterios empfricos nem, digamos, clfnicos,2 a
variedade dos casos, nem uma referencia as variaveis pelas quais
se diferencia 0 campo da psicanalise, e sim uma preocupa~ao,
inquieta ate, com a pureza nos meios e fins, que deixa pressagiar
um status de qualidade melhor do que 0 rotulo aqui apresentado.
Trata-se, sim, de um rigor de alguma forma etico, fora do
qual qualquer tratamento, mesmo recheado de conhecimentos
psicanalfticos,
nao po de ser senao psicoterapia.
Esse rigor exigi ria uma formaliza'tao, a nosso entender teorica,
que nao conseguiu satisfazer-se ate hoje senao ao ser confundida
com um formalismo pratico, ou seja, com aquilo que se faz ou
que nao se faz.
Eis pOl' que nao e mau partir da teoria dos criterios teraphtticas para esclarecer essa situa~ao.
Decerto, 0 descaso do psicanalista
quanto aos rudimentos
exigidos pelo emprego da estatfstica so encontra paralelo no que
ainda e costumeiro na medicina. E entretanto, no seu caso, mais
inocente. Pois ele da men os importancia a aprecia~6es sumarias
como" melhor", "muito melhor" e ate" cUl'ado", alertado que
e pOl' uma disciplina que sabe ressaltar a pressa de concluir como
um elemento em si questiomlvel.
Alertado pOl' Freud a examinar de perto os efeitos, em sua
experiencia, daqui 10 cujo perigo a expressao furor sanandi anuncia, eJe nao faz muita questao, no final das contas, de exibir tais
aparencias.

2. A niio ser retomando na estrutura aquilo que especifica nos sa "c1fnica", no
sentido de que ela se escora ainda num momenta de nascimento,
momento
originalmente
recalcado no medico que a prorroga, transformando-se
ele mesmo,
a partir desse mom en to, cada vez mais no filho perdido. Cf. Michel Foucault,

Naissance de La clinique, PUF, 1964.

Assim, se admite a cura como um beneflcio adicional do
lratamento psicanalftico, ele se precavem contra qualquer abuso
do desejo de curar, e 0 faz de maneira tao habitual que, ao
si mples fato de uma inova'tao moti var-se neste, inquieta-se em
sell foro fntimo, OLireage no foro do grupo atraves da pergunta
aLitomatica que desponta de um "sera que isso ainda e psicanalise?" .
Esse tra't0 talvez pare~a, na questao presente, periferico.
Mas sua importancia
esta justamente
em cingi-la com uma
linha que, pouco visfvel de fora, comp6e 0 esteio interno de urn
cfrculo, sem que este deixe de se apresentar como se nada af 0
separasse.
No silencio que e privilegio das verdades indiscutfveis, os
psicanalistas encontram 0 refugio que os torna impermeaveis a
quaisquer outros criterios, salvo os de uma dinamica, uma topica
c uma economia que eles sao incapazes de fazer valer do lado
de fora.
Por conseguinte,
todo reconhecimento
da psicanalise, tanto
wmo profissao quanto como ciencia, prop6e-se apenas destacar
um princfpio de extra-territorialidade,
ao qual e tao impossf:el
ao psicanalista renunciar quanto 0 e nao nega-lo: 0 que 0 obnga
a colocar qualquer valida'tao de seus problemas sob 0 signa do
dLiplo pertencimento,
ease armar com as posturas do inapreensfvel que tem 0 Morcego da fcibula.
Toda discussao da questao presente inicia-se, pois, pOl' um
mal-entendido,
que se destaca ainda mais por se produzir na
contraluz de um paradoxa vindo de dentro.
Esse paradoxa introduz-se, de fato, por provir de todos os
punhos - e os mais abalizados nao deixam de demonstra-Io -,
a proposito dos criterios terapeuticos da psicanalise. Qu~ esses
Titerios se desvane~am na medida mesma em que se IIlvoca
lima referencia teorica e grave, quando e a teoria que se alega
para conferir ao tratamento seu status. Mais grave e quando,
nessa ocasiao, evidencia-se
que os termos mais admitidos, suhitamente, ja nao mostram tel' outra serventia senao a de indfcios
da carencia ou anteparos da nulidade.
Para tel' uma ideia disso, basta nos referirmos as comunica~6es
kitas no ultimo Congresso da Associa'tao Psicanalftica Internacional, reunido em Londres; elas mereceriam ser inclufdas no

dossie em sua totalidade, cada qual em sua fntegra.3 Extrairemos
de uma delas uma aprecia<;ao comedida (a tradu<;ao e nossa):
"Ha vinte anos" ,4 escreve Edward Glover, "mandei circular urn
questionario
a fim de prestar contas do que eram as pr<iticas
tecnicas reais e as normas de trabalho dos psicanalistas
neste
pafs (a Gra-Bretanha).
Obtive respostas completas de vinte e
quatro dos vinte e nove de nossos membros praticantes.
Do
exame delas transpirou (sic) que s6 havia acordo completo quanto
a seis dos sessenta e tres pontos levantados. Apenas urn desses
seis pontos po de ser considerado fundamental, a saber, a necessidade de analisar a transferencia;
os demais relacionaram-se
com materias tao insignificantes
quanto a inoportunidade
de
aceitar presentes, a rejei<;ao do uso de termos tecnicos na analise,
a eVita<;ao dos contatos sociais, a absten<;ao de responder a
perguntas, a obje<;ao por princfpio as pre-condi<;6es e, muito
curiosamente,
0 pagamento
de todas as sessoes a que se deixa
de comparecer."
Essa referencia a urn levantamento ja antigo
adquire valor pela qualidade dos praticantes, ainda reduzidos a
uma elite, aos quais ele se dirigiu. Ele s6 e evocado pela urgencia,
que se tomou publica, daquilo que era apenas uma necessidade
pessoal, ou seja (e esse 0 tftulo do artigo): definir os "criterios
terapeuticos da analise". 0 obstaculo principal e apontado, ali,
em divergencias
te6ricas fundamentais:
"Nao e preciso olhar
muito longe", continua 0 texto, "para encontrar sociedades
psicanalfticas
cindidas em duas (sic) par tais diferen<;as, com
grupos extremados a professar visoes mutuamente incompatfveis,
sendo essas fac<;oes mantidas numa uniao canhestra por grupos
intermediarios
cujos membros, como s6i acontecer com todos
os ecleticos do mundo, tiram partido de sua falta de originalidade,
transformando
em virtude seu ecletismo e alegando, implfcita
ou explicitamente,
que, sejam quais forem as divergencias
de
princfpio, a verdade cientffica reside apenas no compromisso. A
despeito desse esfor<;o dos ecleticos para manter a aparencia de
uma frente unida perante 0 publico cientffico e psicol6gico, e

3. Vel' International Journal of Psycho-analysis, 1954, n 2: 0 numero inteiro.
4. UP, citado, p.95. Encontraremos esse artigo, integral mente traduzido, nas
liltimas paginas da coletiinea desse autor publicada sob 0 titulo de Technique
de la psychanalyse, Paris, PUF, 1958.
•

('vidente que, sob certos aspectos fundamentais,
as tecnicas
praticadas pelos grupos opostos sao tao diferentes quanto a agua
do vinho." 5
Outrossim, 0 autor citado nao se ilude quanto a oportunidade
lll'erecida pelo Congresso plenario ao qual se dirige para reduzir
as discordancias,
e isso na ausencia de qualquer crftica a "suposi<;ao, estudada e cuidadosamente
mantida, de que aqueles que
t'lm a fun<;ao de participar de tal formula<;ao compartilhariam,
:linda que grosseiramente,
as mesmas opinioes, falariam a mesma
linguagem tecnica, seguiriam sistemas identicos de diagn6stico,
prognostico e sele<;ao de casos, e praticariam,
ainda que de
maneira aproximativa, os mesmos metodos tecnicos. Nenhuma
.

..

.,

rI('ssas pretensoes reslstlna a um exame malS ngoroso.

,,6

Como seriam necessarias dez paginas dessa Enciclopedia para
a simples bibliografia dos artigos e obras em que as autoridades
l\lenos contestadas confirmam
tal declara<;ao, parece afastado
qualquer recurso ao senso comum dos fil6sofos para encontrar
lllgllm parametro na questao das variantes do tratamento analftico.
A manuten<;ao das norm as cai cada vez mais na 6rbita dos
illieresses do grupo, como se constata nos EVA, onde esse grupo
, 'presenta uma potencia.
Trata-se, pois, men os de urn padrao .que de uma postura. 0
que antes denominamos de formalismo e 0 que Glover designa
por "perfeccionismo".
Basta ressaltar, para nos darmos conta
disso, como ele fala do assunto: a analise "perde af a medida
de seus limites" , ideal que a conduz a criterios de sua opera<;ao
que sao "imotivados
e, pOttanto, fora do alcance de qualquer
rontrole" , ou entao a uma "mystique (a palavra esta em Frances)
que desafia 0 exame e se furta a qualquer discussao sensata" .7
Essa mistifica<;ao - e efetivamente esse 0 termo tecnico para
d 'signar qualquer processo que tome oculta para 0 sujeito a
origem dos efeitos de sua pr6pria a<;ao - e ainda mais impressionante na medida em que a analise guarda uma popularidade
que se alicer<;a em sua dura<;ao, simplesmente por ser tida, numa
opi niao bastante ampla, como cumprindo seu lugar putativo.

Q

,

1.1P. citado, p.95.

II

Os grifos sao do autor, UP, p.96.
1.1P. 1954, n!l2, p.96.
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Para tanto, basta que nos cfrculos das ciencias humanas se esteja
a esperar isso del a, a Ihe atribuir a garantia disso.
Daf resultam problemas que se tornam de interesse publico
num pafs como a America, onde a quantidade de analistas confere
a qualidade do grupo a importancia de urn fator sociol6gico
engrenado no coletivo.
Que 0 meio considere necessaria a coerencia entre tecnica e
teoria, no entanto, nem por isso e mais tranqiiilizador.
Somente uma apreensao global das divergencias,
que saiba
chegar a sua sincronia, pode atingir a causa de sua disc6rdia.
Quando se procura empreende-Ia,
tem-se a ideia de urn fenome~o macis:o de passividade,
ate de inercia subjetiva, cujos
efeItos parecem aumentar com a amp1ias:ao do movimento.
Pelo menos, isso e 0 que sugere a dispersao que se constata,
tanto na coordenas:ao dos conceitos quanto em sua compreensao.
Bons trabalhos esfors:am-se por revigora-Ios e parecem seguir
o incisivo rumo de discutir suas antinomias, mas apenas para
recair em sincretismos
de pura fics:ao, que nao excluem a
indiferens:a para com a falsa aparencia.
Ha quem chegue a se regozijar pelo fato de a fragilidade da
invens:ao nao haver permitido deterioras:oes mais numerosas dos
conceitos fundamentais, que continuam a ser aqueles que devemos a Freud. Sua resistencia a tantos esfors:os para adultera-Ios
torna-se a prova, a contrario, de sua coerencia.
E 0 que acontece com a transferencia, que se revela a prova
da teoria vulgarizante ou da ideia vulgar. Efeito que ela deve a
robustez hegeliana de sua constituis:ao: que outro conceito existe,
com efeito, capaz de destacar melhor sua identidade com a coisa
a coisa analftica, no caso, quando Ihe agrega todas as ambigiii~
dades que constituem seu tempo 16gico?
Esse fundamento de tempo e aquele com que Freud a inaugurou e que n6s modulamos: retorno ou memorial? Outros se
detem na coisa neste ponto ultrapassado: sera ela real ou irreaI?
8
Lagache
indaga quanta ao conceito: necessidade de repetis:ao
ou repetis:ao da necessidade?9

8. "Le probleme dutransfert", Revue Franr,:. Psychanal., 1952, 16, nQI-2.
9. Em 1966, nao IHiquem siga nosso ensino sem ver nele que a transferencia
e a imisc;1iodo tempo de saber. Esse texto, apesar de reescrito, segue escrupulosamente nossos enunciados de entao.
'
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Discernimos af que os dilemas com que se atrapalha 0 praticante provem das redus:oes com que seu pensamento trai sua
aC(ao. Contradis:oes que nos cativam, quando drenadas em sua
leoria, elas parecem fors:ar-Ihe a pena com uma certa ananke
semantica em que se Ie ab inferiori a dialetica de sua as:ao.
Assim, persiste uma coerencia externa nesses desvios da
experiencia analftica que circundam seu eixo, com 0 mesmo
rigor com que os estilhas:os de urn projetil, ao se dispersarem,
conservam sua trajet6ria ideal no centro de gravidade do feixe
que tras:am.
A condis:ao do mal-entendido
que assinalamos
entravar a
psicanalise no caminho de seu reconhecimento
revela-se, pois,
refors:ada por urn desconhecimento
que e interno a seu pr6prio
1l10vimento.
E af que a questao das variantes, ao devermos retornar a ela
pcla condis:ao de ser apresentada
ao publico medico, pode
encontrar uma popularidade imprevista.
Essa plataforma e estreita: inclui tudo no fato de que uma
pratica que se baseia na intersubjetividade
nao po de fugir a suas
leis, quando, querendo fazer-se reconhecer, invoca os efeitos
tlela.
Talvez pares:a suficiente 0 lampejo de evidenciar que a exI raterritorialidade
oculta de que provem a psicanaIise, para ser
abarcada, sugere ser tratada a maneira de urn tumor, pela exteriorizas:ao.
Mas s6 se faz justis:a a qualquer pretensao que se enrafze num
tlesconhecimento
ao aceita-Ia em termos crus.
A questao das variantes da analise, brotando aqui do tras:o
',dante de ser ela tratamento-padrao,
incita-nos a preservar
apcnas urn criterio, por ser ele 0 unico de que dispoe 0 medico
que para elas orienta seu paciente. Esse criterio, raramente
L'nunciado, por ser tido como tautol6gico, n6s 0 escrevemos:
lima psicanalise, padrao ou nao, e 0 tratamento que se espera
de urn psicanalista.

f)o via do psicanalista a sua manutenc;iio,
(,()/Isiderada em seu desvio

() comentario que serve de desfecho
IIIlHl evidencia
meramente
ironica.

ao capftulo precedente tern
E que, ao se perfilar no

impasse aparente da questao em sua abordagem dogmatica, ele
a reitera, examinando bem e sem omitir uma pitada de sal, atraves
de um jufzo sintetico a priori, a partir do qual uma razao pnitica
sem duvida poden'i ser encontrada.
Pois, se a via da psicam'ilise e contestada, na questao de suas
variantes, a ponto de nao mais se recomendar senao por um
padrao, uma existenci'a tao precaria pressupoe que urn homem
a sustente, e que seja urn homem real.
Por isso, e nas solicitac;oes exercidas sobre 0 homem real pela
ambiguidade dessa via que tentaremos medir, com 0 efeito que
ele experimenta atl"aves delas, a noc;ao que adota a partir disso.
Se ele realiza sua tarefa nessa ambiguidade, com efeito, e que
ela nao 0 detem mais do que e comum a maioria das pniticas
humanas; mas, se e permanente nessa pn'itica particular a questao
do limite a atribuir a suas variantes, e pOI"que nao se ve nela 0
limite em que se detem a ambiguidade.
Portanto, pouco importa que 0 homem real se desincumba do
cuidado de definir esse termo com base nas autoridades, que so
acodem para enganar, ou que se conforme em desconhece-lo em
seu rigor, em evitar experimentar-Ihe
0 limite; nos dois casos,
ele sera, por sua ac;ao, mais ludibriado do que ludibriador, porem
so fara ficar mais a vontade para abrigar nela os dons que 0
adaptam a isso: sem perceber que, ao se entregar a ma-fe da
pratica institufda, ele a faz cair no nfveI das rotinas das quais
os peritos fornecem os segredos, por conseguinte nao criticaveis,
ja que estao sempre subordinados aos mesmos dons, se nao for
mais ao mundo, que eles se reservam discernir.
Quem se deixa eximir a esse prec;o do cuidado com sua missao
chega ate a se acreditar ratificado pela advertencia, que continua
a ressoar, da propria voz que formula as regras fundamentais de
sua pratica: nao fazer uma ideia por demais elevada dessa missao,
e menos ainda fazer-se profeta de alguma verdade estabelecida.
Assim, esse preceito, ao se apresentar sob a forma negativa pela
qual 0 mestre pensa oferecer essas regras a compreensao, so faz
descortinar seu contra-senso a falsa humildade.
No caminho da que e verdadeira, nao e preciso procurar muito
pela ambiguidade insustentavel que se prop6e a psicanalise; ela
esta ao alcance de lodos. E cia que sc revcla na questao do que

ralar quer dizer, e todos a en con tram ao simplesmente acolher
um discurso. Pois a propria locuc;ao em que a Ifngua recolhe sua
intenc;ao mais ingenua - a de entender 0 que ele "quer dizer"
- ja deixa claro que ele nao 0 diz. Mas 0 que quer dizer esse
"quer dizer" pode ainda ser entendido de duas maneiras, e
compete ao ouvinte que seja uma ou outra: ou 0 que 0 falante
quer Ihe dizer atraves do discurso que Ihe dirige, ou 0 que esse
discurso Ihe ensina sobre a coridic;ao do falante. Assim, nao
apenas 0 sentido desse discurso reside naquele que 0 escuta,
como e tambem de sua acolhida que depende quem 0 diz, ou
seja, ou e 0 sujeito a quem ele da sua confiancra e autorizac;ao,
ou e esse outro que Ihe e dado por seu discurso como cons-

tituido.
Ora, 0 analista apodera-se desse poder discricionario do ouvinte para eleva-Io a uma segunda potencia. Pois, alem de se
colocar expressamente,
para si mesmo ou para 0 sujeito falante,
como interprete do discurso, ele impoe ao sujeito, no dito de
seu discurso, a abertura propria da regra que Ihe atribui como
fundamental: ou seja, que esse discurso se efetue, primo, sem
interrupcrao, secunda, sem contencrao, e nao apenas quanto a
preocupacrao com sua coerencia ou sua racionalidade
intern a,
mas tambem quanto a vergonha de seu apelo ad hominem ou de
sua aceitabilidade
mundana. Assim, ele amplia a distancia que
coloca a sua merce a sobredeterminacrao do sujeito, na ambigilidade da fala constitutiva
e do discurso constitufdo, como se
esperasse que os extremos se tocassem por uma revelacrao que
os confunde. Mas essa conjunc;ao nao po de operar-se, em razao
do limite pouco marcado em que fica contida a pretensa associacrao livre, atraves da qual a fala do sujeito e mantida nas
formas sintaticas que a articulam como discurso na Ifngua tanto
empregada como ouvida pelo analista.
Por conseguinte, 0 analista detem toda a responsabilidade,
no
sentido pesado que acabamos de definir a partir de sua posic;ao
de ouvinte. Uma ambigilidade sem rodeios, por estar a seu criterio
como interprete, repercute numa intimacrao secreta, que ele nao
po de afastar nem mesmo ao se calar.
Ademais, os autores reconhecem seu peso. Por mais obscuro
que seja este para eles, em funcrao de todos os tracros em que se
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distingue urn mal-estar. Este se agrava com 0 embarac;o ou com
o aspecto informe das teorias da interpretac;ao, em sua raridade
cada vez maior na pnitica, pelo adiamento nunca adequadamente
motivado do emprego delas. 0 vago tenno analisar vem suprir,
com excessiva freqUencia, a oscilac;ao que paralisa diante do
termo interpretar, na impossibilidade
de esclarece-lo. E bem de
urn efeito de fuga que se trata no pensamento do praticante. A
falsa consistencia da noc;ao de contratransferencia,
sua popularidade e as fanfarronadas que ela abriga explicam-se por servir
de alibi: 0 analista furta-se de considerar a ac;ao que the compete
na produc;ao da verdade.IO
A questao das variantes se esclareceria ao acompanharmos
esse efeito, desta vez diacronicamente,
numa historia das varia(:oes do movimento psicanalftico, remetendo a sua raiz universal,
isto e, a sua inserc;ao na fala, essa especie de parodia de
catolicismo em que essa questao ganha corpo.
Alias, nao e preciso ser muito letradoII para saber que as
palavras-chave
de que mais ciosamente se serve 0 homem real
aqui evocado, para ilustrar sua tecnica, nem sempre sao as que
ele concebe com mais clareza. Os augures enrubesceriam
de
tanto atormentar uns aos outros a respeito delas, e nao acham
ruim que 0 pudor de seus cac;ulas, por se estender aos mais
novatos atraves de urn paradoxa explidvel
pelas modalidades
que atualmente
lhes favorecem
a formac;ao, poupe-os dessa
prova.
Analise do material, analise das resistencias: e nesses termos
que cada urn expoe 0 principio elementar como a ultima palavra
de sua tecnica, parecendo a primeira estar obsoleta des de 0
lanc;amento da segunda. Mas, sancionando-se
a pertinencia da
interpretac;ao de uma resistencia pelo surgimento de um "novo
material" , e quanta ao destino a ser reservado a este que comec;am
as nuances ou as divergencias. E e af que, se cabe interpreta-Io
como antes, e lfcito nos perguntarmos
se, nesses dois tempos, 0
termo interpretac;ao preserva 0 mesmo sentido.

Tres paragrafos reescritos.
Clerc: "leu'ado", "peri to", alem de "cieri go" ou "eclesiastico",
com 0 "catolicismo" anterior. (N.E.)
10.

11.

jogando
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Para responder a isso, podemos reportar-nos as imediac;oes
do ana de 1920, quando se instaurou a virada [Ie toumant] (e
esse 0 termo consagrado na historia da tecnica) des de entao
considerada decisiva nas vias da analise. Ela se motivou, nessa
ocasiao, por um amortecimento
nos resultados da analise, cuja
constatac;ao ate hoje so podemos esclarecer pela opiniao, apocrifa
ou nao, na qual 0 humor do mestre assume, a posteriori, um
valor de previsao: a de tel' que se apressar a fazer 0 inventario
do inconsciente antes que ele se fechasse.
No entanto, aquilo cujo descredito 0 proprio termo "material"
assinala na tecnica, a partir daf, e 0 conjunto dos fen6menos em
que ate entao se aprendera a descobrir 0 segredo do sintoma,
domfnio imenso anexado pelo talento de Freud ao conhecimento
do homem, e que mereceria 0 tftulo apropriado de "semantica
psicanalftica":
sonhos, atos falhos, lapsos do discurso, desordens
de rememorac;ao, caprichos da associac;ao mental etc.
Antes da "virada" , e pelo deciframento desse material que 0
sujeito recupera, com a disposic;ao do confJito que determina
seus sintomas, a rememorac;ao de sua historia. E tambem pelo
restabelecimento
da ordem e das lacunas desta que se mede, na
epoca, 0 valor tecnico a ser atribufdo a reduc;ao dos sintomas.
Essa reduc;ao, constatada, demonstra uma dinamica em que 0
inconsciente se define como um sujeito efetivamente constitutivo,
ja que sustenta os sintomas em seu senti do antes de ser revelado,
e que e diretamente experimentado
quando se 0 reconhece na
astucia da desordem em que 0 recalcado faz uma composic;ao
com a censura, no que, note-se de passagem, a neurose se aparenta
com a condic;ao mais comum da verdade na fala e na escrita.
Se, pOl'tanto, quando 0 analista da ao sujeito a chave de seu
sintoma, este nem pOl' isso deixa de persistir nele, e que 0 sujeito
resiste a Ihe reconhecer 0 sentido: e daf se conclui que e essa
resistencia que convem, antes de mais nada, analisar. Entenda-se
que essa regra ainda confia na interpretac;ao, mas e da vertente
do sujeito, onde se ira buscar essa resistencia, que dependera 0
desvio que se anuncia; e fica claro que a noc;ao tende a tomar
o sujeito como constitufdo em seu discurso. Basta que ela busque
sua resistencia fora desse mesmo discurso para 0 que desvio seja
irremediavel. Nao mais se voltara a questionar em seu fracasso
a func;ao constitutiva da interpretac;ao.
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Esse movimento de demissao no uso da fala justifica dizer
que a psicamilise nao saiu, desde entao, de sua doen<;a infantil,
termo que ultrapassa aqui 0 lugar-comum, por toda a propriedade
que retira do impulso desse movimento: no qual tudo se escora,
com efeito, no passo em falso do metoda acobertado pelo maior
nome na psicamilise de crian<;as.
A no<;ao de resistencia, contudo, nao era nova. Freud reconhecera seu efeito, desde 1895, como manifestando-se
na verbaliza<;ao das cadeias discursivas em que 0 sujeito constitui sua
hist6ria, processo cuja concep<;ao ele nao hesitou em converter
em imagens, representando essas cadeias como englobando com
seu feixe 0 nticIeo patogenico em torno do qual elas se dobram,
para deixar claro que 0 efeito de resistencia se exerce no sentido
transversal ao paralelismo dessas cadeias. Freud chegou ate a
enunciar matematicamente
a f6rmula da proporcionalidade
inversa desse efeito a distancia do nticleo, na cadeia em processo
de memoriza<;ao, nela encontrando,
por isso mesmo, a medida
da aproxima<;ao efetuada.
Aqui fica claro que, se a interpreta<;ao da resistencia que esta
em a<;ao nessa cadeia de discurso distingue-se da interpreta<;ao
do sentido, pela qual 0 sujeito passa de uma cadeia para outra
mais "profunda",
e no pr6prio texto do discurso, no entanto,
que a primeira se exerce, inclusive em suas elus6es, suas distor<;6es, suas elis6es ou suas lacunas e sfncopes.
A interpreta<;ao da resistencia
descortina,
pois, a mesma
ambigi.iidade que analisamos acima na posi<;ao do ouvinte, e que
aqui retoma a pergunta: Quem resiste? - 0 Eu, respondia a
primeira doutrina, af incluindo sem dtivida 0 sujeito pessoal,
ma~ unicamente pelo angulo indiscriminado
de sua dinamica.
E nesse ponto que a nova orienta<;ao da tecnica precipita-se
num engodo: eIa responde da mesma maneira, desprezando 0
fato de estar-se opondo ao Eu cujo senti do 0 seu oraculo, Freud,
acaba de modificar, ao instala-Io em sua nova t6pica, precisamente no intuito de assinalar claramente que a resistencia nao
e privilegio do Eu, mas tambem do Isso ou do Supereu.
A partir de entao, nada mais desse derradeiro esfor<;o de seu
pensamento seria reaImente compreendido,
como se ve pelo fato
de os autores da onda da virada ainda estarem revirando em
todas as suas faces 0 instinto de morte, ou se atrapalhando com
aquilo com que 0 sujeito deve propriamente identificar-se no Eu
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ou no Supereu do analista, sem dar um pas so que valha, porem
lnuItiplicando cada vez mais um contra-senso irresistfvel.
Por uma inversao da escolha Iegftima que determina qual
sujeito e acoIhido na fala, 0 sujeito constituinte do sintoma e
lratado como constitufdo, ou seja, segundo se costuma dizer,
como material, enquanto 0 Eu, por mais que seja constitufdo na
rcsistencia, torna-se 0 sujeito a quem 0 analista passa a apeIar
como instancia constitutiva.
Que se trata da pessoa em sua" totalidade" e, com efeito,
lima falsidade do novo conceito, inclusive e sobretudo por
assegurar a ramifica<;ao de 6rgaos chamada sistema percep<;aoconsciencia.
(Freud, por outro lado, nao faz do Supereu 0
primeiro garante de uma experiencia da reaIidade?)
Na verdade, trata-se do retorno, do tipo mais reacionario e,
portanto, sumamente instrutivo, de uma ideologia que e renegada
12
em todos os outros lugares, simplesmente por haver falido.
Basta ler as frases que abrem 0 livro 0 Eu e os mecanismos
de defesa, da srta. Anna Freud13 - "Em certos perfodos do
desenvolvimento
da ciencia psicanalftica, 0 interesse te6rico pelo
ego do indivfduo foi francamente reprovado ( ... ) Qualquer desvio
do interesse pelas camadas mais profundas para as mais superficiais da vida psfquica, bem como qualquer desvio da investi'a<;ao do Isso para 0 Eu, eram tidos, em gera!, como um come<;o
de aversao pela analise" -, para ouvir, no tom ansioso com
que e!as prenunciam 0 advento de uma nova era, a mtisica sinistra
em que Eurfpides inscreve, em suas Fenfcias, a liga<;ao mftica
do personagem de Antfgona com a hora do retorno da Esfinge
na a<;ao do her6i.
A partir daf, e lugar-comum
lembrar que nada sabemos do
sujeito senao 0 que seu Eu aceita nos dar a conhecer, chegando
Otto Fenichel ate mesmo a proferir, muito simplesmente, como

12. Se com est as linhas, como pOl'nossas aulas, aliviamos bastante 0 imperialismo
de tedio contra 0 qual elas se insurgem, para que, repercorrendo-as aqui, corrija-se
como que pOl' si mesmo 0 estilo de emissao, acrescentemos esta nota: que, em
1966, dirfamos que 0 eu e a teologia da livre iniciativa, apontando-lhe como
patronos a trfade Fenelon, Guizot e Victor Cousin.
11. Aqui traduzidas pOl' n6s. [A. Freud, 0 ego e os mecanismos de de/esa, Rio
dl: Janeiro, Civiliza,<ao Brasileira, 1982.]

uma verdade que nao precisa ser discutida, que" e ao Eu que
compete a tarefa de compreender 0 senti do das palavras" .14
o passo seguinte leva a confusao da resistencia com a defesa
do Eu.
A no~ao de defesa, promovida pOl' Freud ja em 1894, numa
primeira referencia da neurose a uma concep~ao genericamente
aceita da fun~ao da doen~a, e retomada pOl' ele, em seu trabalho
maior sobre a inibiriio. 0 sintoma e a angListia, como indicativa
de que 0 Eu se forma a partir dos mesmos momentos que urn
sintoma.
Mas, 0 simples emprego semantico que, em seu Iivro citado
ha pouco, a srta. Anna Freud faz do tefIno Eu, como sujeito do
verbo, mostra suficientemente
a transgressao que ela Ihe consagra, e mostra que, no desvio des de entao aceito, 0 Eu e real mente
o sujeito objetivado cujos mecanismos de defesa constituem a
resistencia.
o tratamento, portanto, passa a ser concebido como urn ataque
que postula como princfpio a existencia de uma sucessao de
sistemas de defesa no sujeito, 0 que e bem confirmado pela
"resposta para tudo", ridicularizada
de passagem pOl' Edward
Glover, pela qual ha quem se de importancia a urn custo barato,
levantando a todo momenta a questao de saber se "a agressividade foi suficientemente
analisada", IS com 0 que 0 simpl6rio
afirma nunca haver deparado com outros efeitos da transferencia
senao os agressivos.
Assim e que Fenichel tenta corrigir as coisas, atraves de urn
reviramento que as embrulha urn pouco mais. Pois, se nao e sem
interesse que seguimos a ordem que ele tra~a da opera~ao a ser
travada contra as defesas do sujeito, que ele considera como
uma pra~a-forte - donde resulta que as defesas, em seu conjunto,
tendem apenas a desviar 0 ataque daquela que, pOI' encobrir
muito de perto aquilo que oculta, ja 0 revela, e tambem que essa
defesa, pOI' conseguinte, e essencialmente
0 que esta em jogo,
de modo que a pulsao que ela en cerra, oferecendo-se nua, deve
ser tomada como 0 artiffcio supremo para preserva-Io -,
a
impressao de realidade que nos retem nessa estrategia prenuncia

14. Problellles de technique psychanalytique,
15. UP, 1954, nl'2, p.97.

Paris, PUF, p.63.
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o despertar que pretende que, ali onde desaparece todo vislumbre
de verdade, a dialetica recupera seu direito de aparentar que nao
deve ser inutil na pratica, simplesmente pOI' the dar urn sentido.
Pois ja nao se ve limite e nem sequel' razao na investiga~ao
das pretensas profundezas,
se 0 que ela descobre nao e mais
verdadeiro do que aquilo que encobre, ese, ao esquecer disso,
a analise degrada-se numa imensa barafunda psicol6gica, da qual
os ecos que podemos tel' de sua pratica em alguns dao perfeitamente a sensa~ao.
Se fingir estar fingindo e, com efeito, urn momento possfvel
da dialetica, nem pOI' isso a verdade que 0 sujeito confessa, para
que a tomemos pOI' uma mentira, se distingue do que seria seu
CITO. Mas a manuten~ao des sa distin~ao s6 e possfvel numa
dialetica da intersubjetividade
em que a fala constituinte seja
suposta no discurso constitufdo.
De fato, ao fugir do para-aquem da razao desse discurso, ele
\5 deslocado a urn para-alem. Se 0 discurso do sujeito podia, a
rigor e conforme 0 caso, ser posta entre parenteses, na perspectiva
inicial da analise quanto a fun~ao de en go do ou obstru~ao que
<.:Iepo de exercer na revela~ao da verdade, e a tftulo de sua fun~ao
de signo, e de maneira permanente, que ele e hoje desvalorizado.
Pais ja nao e apenas que se 0 despoje de seu conteudo para
atentar para seu ritmo, seu tom, suas interrup~6es ou sua melodia.
Qualquer outra manifesta~ao da presen~a do sujeito logo parece
dcver ser-Ihe preferida: sua apresenta~ao na chegada e seu andar,
a afeta~ao de suas maneiras e 0 cumprimento
na hora de sua
despedida; uma rea~ao de atitude na sessao prende mais a aten~ao
do que urn erro de sintaxe, e e mais apreciada pOl' seu indfcio
de tonus do que pOl' sua importancia gestual. Urn aces so emocional ou urn borborigmo visceral sao testemunhas buscadas da
ll1obiliza~ao da resistencia, e a parvofce a que vai 0 fanatismo
da vivencia chega a descobrir na inter-sllbodora~ao
0 auge do
r 'C)uinte.
POI'em, a medida que a autenticidade da rela~ao analftica mais
s' destaca do discurso em que ela se inscreve, aquilo que se
('ontinua a chamaI' de sua "interpreta~ao"
depende, cada vez
Illilis exclusivamente,
do saber do analista. Sem duvida, esse
s:lhcr fai muito ampliado nessa via, mas que nao se pretenda
Ii:lver assim tornado distancia de uma analise intelectualista,
a
III(.:nos que se reconhe~a que a comunica~ao desse saber ao
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sujeito age apenas como uma sugestao a qual 0 criterio da verdade
permanece alheio. POl' isso e que urn Wilhelm Reich, que definiu
perfeitamente
as condir;6es da intervenr;ao em sua modalidade
de analise do carater, justificadamente
tida como etapa essencial
da nova tecnica, reconheceu so esperar 0 efeito dela a partir de
sua insistencia.16
Que 0 proprio fato dessa sugestao seja analisado como tal
nao faz del a, no entanto, uma interpretar;ao verdadeira. Tal
analise apenas esbor;aria a relar;ao de urn Eu com urn Eu. E isso
que se ve na formula batida de que 0 analista deve tornar-se
aliado da parte sadia do Eu do sujeito, se ela for complementada
pela teoria do desdobramento
do Eu na psicanalise.17 Se assim
procedermos a uma serie de bipartir;6es do eu do sujeito, levando-a ad infinitum, ficara claro que ele se reduz, em ultima
instiincia, ao Eu do analista.
POl' essa via, pouco importa que se proceda segundo uma
formula em que bem se reflete 0 retorno ao desdem tradicional
do erudito pelo "pensamento
morbido": falando com 0 paciente
em "sua Iinguagem" , nem pOl' isso se Ihe restitui sua fala.
fundamento da coisa nao
alterado, mas confirmado, ao
se formular numa perspectiva total mente diversa: a da relar;ao
de objeto, da qual veremos 0 papel recente na tecnica. So que,
ao se referir a uma introjer;ao do Eu do analista pelo sujeito, e
sob a forma de born objeto, ela permite imaginar 0 que urn
Huron observador deduziria dessa refeir;ao mfstica a respeito da
mentalidade do civilizado moderno, por menos que ele cede sse
ao mesmo estranho erro que cometemos ao tomar ao pe da letra
as identificar;6es
simbolicas do pensamento
a que chamamos
"primitivo" .
o fato e que urn teorico, opinando sobre a delicada questao
do termino da analise, afirma cruamente que ela implica a
identificar;ao do sujeito com 0 Eu do analista, na medida em
que esse Eu 0 analisa.18

o

e

16. W. Reich, "A analise do carater", Internat. Zschr. dral. Psycho-anal., 1928,

14, n"2, p.180-96. Trad. ingl. em The Psychoanalytic Reader, Londres, Hogarth
Press, 1950.
17. R. Streba, "0 destino do eu na terapeutica analftica", Internat. J. PsychoAnal., 1934, n"2-3, p.118-26.
18. W. Hoffer, "Tres criterios psicol6gicos para encerrar 0 tratamento", Imernat.
J. Psycho-Anal., 1950, nQ3, p.194-5.
'

Essa formula, desmistificada, nao significa outra coisa senao
quc, ao excluir sua relar;ao com 0 sujeito de qualquer fundamenlac,:ao na fala, 0 analista nada pode comunicar-Ihe que nao extraia
de urn saber preconcebido ou de uma intuir;ao imediata, isto e,
quc nao esteja submetido a organizar;ao de seu proprio Eu.
Aceitaremos,
de momento, essa aporia a que a analise fica
I' 'dllzida
para manter no desvio seu princfpio, e formularemos
II pcrgunta:
para assumir que ele e a medida da verdade de todo
L" qllalquer
dos sujeitos que se confiam a sua assistencia, 0 que
d 'vc ser, portanto, 0 Eu do analista?

() lcrmo aporia, com 0 qual resumimos na safda do segundo
l'upflulo a vantagem conquistada
em relar;ao ao impasse do
primciro, anuncia que real mente pretendemos
confrontar essa
v:ll1lagem no senti do comum do psicanalista - e nao, certamente,
nos comprazermos
em que ele possa ofender-se com isso.
Aqui, mais uma vez, procederemos assinalando que as mesmas
l'llisas exigem urn discurso diferente ao serem abordadas em urn
O\Ilro contexto, e prepararemos
nossas formular;6es lembrando
qu " se prevaleceram sobre a famosa "comunicar;ao dos incons( I 'Illes" (tida numa fase anterior, nao sem razao, como princfpio
dll vcrdadeira interpretar;ao) a conivencia (Einfiihlung) e a estiIUllliva (Abschiitzung) que S. FerencziI9 (1928, p.209) pretende
qll' /laO proven ham de outro lugar senao do pre-consciente,
e
I Iluhem de urn efeito de retorno que se trata na atual promor;ao
dllS cfeitos inclufdos na categoria da contratransferencia.20
Alias, a chicanice so pode prosseguir, na irrelar;ao em que se
Ilua a instiincia do Eu com suas vizinhas, para aqueles que a
IOUliun pOl' representante da seguranr;a do sujeito.
If a que apelar para 0 sentimento primeiro dado pelo analista,
qll\' /laO e, afinal, que 0 Eu seja seu forte, ao menos quando se
III1I II do dele e do capital que ele pode extrair disso.

I: 'n:nczi, "A elasticidade da tecnica psicanalftica", Internat. Zschr. drztl.
1928, 14, n"2, p.207-9.
Jilin
. da transferencia no analista (nota de 1966).
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Nao sera esse 0 osso que exige que 0 psicanalista tenha que
ser psicanalisado,
princfpio que S. Ferenczi eleva a categoria de
segunda regra fundamental? E nao se curva 0 analista ante este
julgamento de Freud que bem podemos dizer que foi 0 ultimo,
ja que foi proferido por ele dois anos antes de mOlTer, qual seja,
que" ele geralmente nao atinge, em sua pr6pria personalidade,
o grau de normalidade a que gostaria de fazer seus pacientes
chegarem" ?21 Esse veredito espantoso, e que nao ha por que
desdizer, retira do psicanalista 0 beneffcio daquela desculpa que
e possfvel impor, justamente, em favor de qualquer elite: a de
que ela e recrutada entre 0 comum dos mortais.
Visto que ela esta abaixo da media, a hip6tese mais favor<1vel
ever nisso a conseqiiencia de urn desarvoramento
que 0 texto
precedente mostra originar-se no pr6prio ato analftico.
S. Ferenczi, 0 autor da primeira gerar.;ao a questionar com
mais pertinencia
0 que se exige da pessoa do psicanalista,
sobretudo quanto £10fim do tratamento, evoca em outro texto a
base do problema.
Em seu luminoso artigo sobre a elasticidade psicanalftica,22
ele se exprime nestes termos: "Urn problema nao aflorado ate
aqui, para 0 qual chama a atenr.;ao, e 0 de uma metapsicologia
que £linda esta pOl' fazer sobre os processos psfquicos do analista
durante a analise. Sua balanr.;a libidinal mostra urn movimento
pendular que a faz ir e vir entre uma identificar.;ao (amor do
objeto na analise) e urn controle exercido sobre si mesmo, na
medida em que constitui uma ar.;ao intelectual. Durante 0 trabalho
prolongado de cada dia, ele nao pode, em absoluto, entregar-se
£10prazer de esgotar Iivremente seu narcisismo e seu egofsmo
na realidade em geral, mas apenas na imaginar.;ao e pOl' breves
momentos. Nao duvido que uma carga tao excessiva, que dificilmente encontraria
similar na vida, exija, cedo ou tarde, 0
aperfeir.;oamento de uma higiene especial no analista."
Tal e a brutal precondir.;ao que adquire valor por aparecer
como aquilo que 0 psicanalista tern que vencer em si mesmo
inicialmente.
Pois, que outra razao haveria para fazer deja 0

21. Freud, Analise terminavel e inlerminavel, CW, v.XVI, p.93 [ESB, XXIII, la
ed., Rio de Janeiro, Imago].
,
22. lmernal. Zschr. iirZll. Psychoanal., 1928, nl'2, p.207.
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cx6rdio da via moderada que 0 autor pretende trar.;ar-nos, aqui,
da intervenr.;ao do analista, com a linha elastica que ele tratara
de definir?
A ordem de subjetividade
que ele tern que realizar em si, e
apenas isso que se indica por uma seta em cada encruzilhada,
mon6tona £10se repetir em conselhos variados demais para que
nao investiguemos
por onde se juntam. Menschenkenntniss,
Menschenforschung:
dois termos cuja ascendencia
romantica,
que os impele para a arte de conduzir os homens e para a hist6ria
natural do homem, permite-nos apreciar 0 que 0 autor promete
a si mesmo pOl' urn metoda seguro e urn pacto franco - redur.;ao
da equar.;ao pessoal; lugar segundo do saber; intluencia que saiba
nao insistir; bondade sem complacencia;23
desconfianr.;a dos
altares do beneffcio; uma unica resistencia a atacar: a da indiferenr.;a (Unglaube) ou do muito pouco para mim (Ablehnung);
incentivo aos ditos malevolos; modestia verdadeira quanto £10
pr6prio saber: em todas essas instrur.;6es, nao e 0 eu que se apaga
para dar lugar £10 nao-sujeito da interpretar.;ao? Alias, elas s6
adquirem vigor pela analise pessoal do psicanalista, e especialmente pOl' seu fim.
Onde fica 0 fim da analise no que concerne £10 eu? Como
sabe-lo, desconhecendo
a funr.;ao dele na ar.;ao mesma da psicanalise? Socorramo-nos
pela via de crftica que submete uma obra
a prova dos pr6prios princfpios que ela sustenta.
E submetamos
a ela a chamada analise do carateI'. Esta e
cxposta como baseada na descoberta de que a personalidade do
sujeito estrutura-se como 0 sintoma que ela sente como estranho,
ou seja, ela abriga inadvertidamente
urn sentido, 0 de urn conflito
rccalcado. E a investida do material que revela esse conflito e
obtida como segundo tempo de uma fase preliminar do tratamcnto, a qual W. Reich, em sua concepr.;ao que se tornou classica
na analise,24 acentua expressamente
ter pOl' finalidade fazer 0
sujeito considerar essa personalidade como urn sintoma.

) \, Ferenczi nao imaginava que urn dia ela pudesse passar a ser usada pelo cartaz
Jlublicitario (I 966).
·1, W. Reich, "A analise do carater", lmernat. Zschr. iirztl. Psycho·anal., 1928,
(II, nl'2. Trad. ingl. em The Psychoanalytic
Reader, Londres, Hogarth Press,
I ()50.
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E certo que esse ponto de vista mostrou seus frutos numa
objetiva<;ao de estruturas tais como os chamados tipos de Cat'ater
"falico-narcfsico" e "masoquista" , ate entao desconhecidos, pOl'
serem aparentemente assintomaticos, sem falar dos tipos de
carMer, ja assinalados pOI' seus sintomas, da histerica e do
compulsivo, cujo agrupamento de tra<;os, qualquer que seja 0
valor que convem atribuir a teoriza<;ao deles, constitui uma
contribui<;ao preciosa para 0 conhecimento psicologico.
Isso so toma mais importante nos determos nos resultados da
analise da qual Reich foi 0 grande artifice, no balan<;o que faz
dela. Este tern como saldo que a margem de mudan<;a que
sanciona essa analise no sujeito nunca chega apenas a fazer com
que se superponham as distancias pelas quais se distinguem as
estruturas originais.25 Portanto, 0 beneficia senti do pelo sujeito
a partir da analise dessas estruturas, depois de elas terem sido
"sintomatizadas" na objetiva<;ao de seus tra<;os, obriga a esclarecer mais de perto sua rela<;ao com as tensoes que a analise
resolveu, Toda a teoria que Reich fomece delas baseia-se na
ideia de que essas estruturas sao uma defesa do individuo contra
a efusao orgastica, cuja primazia na vivencia e a unica capaz de
assegurar sua harmonia. Sabemos a queextremos 0 levou essa
ideia, a ponto de faze-Io ser rejeitado pela comunidade analftica.
Mas, ao faze I'isso, nao sem razao, ninguemjamais soube formular
muito bem em que e que Reich estava errado.
E que, desde logo, deve-se vel' que essas estruturas, ja que
subsistem a resolu<;ao das tensoes que parecem motiva-Ias,
desempenham ai apenas urn papel de esteio ou de material, que
sem duvida se ordena como 0 material simbolico da neurose,
como comprova a analise, mas que adquire sua eficacia da fun<;ao
imaginaria, tal como esta se demonstra nos modos de desencadeamento dos comportamentos instintivos, evidenciados pelo
estudo de sua etologia no animal, nao sem que esse estudo tenha
sido fortemente induzido pelos conceitos de deslocamento ou de
identifica<;ao, provenientes da analise.
Assim, Reich cometeu apenas urn erro em sua analise do
carater: aquilo que denominou de "armadura" (character armor)
e que tratou como tal nao passava de armaria. 0 sujeito, depois

[34

I

do tratamento, conserva 0 peso das armas que extrai da natureza
e apenas apaga a marca de urn brasao.
Se essa confusao revelou-se possivel, no entanto, foi porque
a fun<;ao imaginaria, guia de vida do animal na fixa<;ao sexual
no congenere e no cortejamento em que se desencadeia 0 ato
reprodutor, ou na demarca<;ao do territorio, parece, no homem,
estar inteiramente desviada para a rela<;ao narcfsica em que 0
Eu se funda, e cria uma agressividade cuja coordenada denota
a significa<;ao que tentaremos demonstrar como sendo 0 alfa e
o omega dessa rela<;ao; mas 0 erro de Reich explica-se par sua
recusa declarada dessa significa<;ao, que se situa na perspectiva
do instinto de morte, introduzida pOI' Freud no auge de seu
pensamento, e que sabemos ser a pedra de toque da mediocridade
dos analistas, quer eles a rejeitem ou a desfigurem.
Assim, a analise do carateI' so pode fundamental' uma concep<;ao propriamente mistificante do sujeito pelo que nela se
denuncia como uma defesa, a Ihe aplicarmos seus proprios
princfpios.
Para restabelecer seu valor numa perspectiva veridica, convem
lembrar que a psicanalise so foi tao longe na revela<;ao dos
desejos do homem ao seguir, nos veios da neurose e da subjetividade marginal do individuo, a estrutura propria de urn desejo,
que assim revela molda-Io numa profundeza inesperada, ou seja,
o desejo de fazer seu desejo ser reconhecido. Esse desejo, onde
se verifica literalmente que 0 desejo do homem se aliena no
desejo do outro, de fato estrutura as pulsoes descobertas na
analise, segundo todas as vicissitudes das sUbstitui<;oes logicas,
em sua fonte, sua dire<;ao e seu objeto;26 entretanto, longe de
essas pulsoes, pOl'mais que recuemos em sua historia, mostrarem
derivar da necessidade de uma satisfa<;ao natural, elas so fazem
modular-se em fases que reproduzem todas as formas da perversao sexual: pelo menos, esse e 0 mais evidente e 0 mais
conhecido dos dados da experiencia analftica.
Negligencia-se mais facilmente, porem, a dominancia que ai
se marca da rela<;ao narcfsica, isto e, de uma segunda aliena<;ao
all'aveS da qual se inscreve no sujeito, com a perfeita ambiva-

.1(,. S. Freud, As pu!s(Jes
e seu destino, GW, X, p.210-32 ["as instintos e suas
vicissitudes", ESB, XIV, Rio de Janeiro, Imago, I" ed.].

lencia da posi~ao em que ele se identifica no par perverso, 0
desdobramento
interno de sua existencia e sua facticidade. No
entanto, e no sentido propriamente
subjetivo assim valorizado
na perversao, muito mais do que em seu acesso a uma objetiva~ao
reconhecida,
que reside -como
demonstra a evolu~ao da
simples literatura cientffica - 0 passo que a psicanalise fez com
que Fosse dado em sua anexa~ao ao conhecimento
do homem.
Ora, a teoria do Eu na analise continua marcada por urn
desconhecimento
fundamental,
a se negligenciar 0 perfodo de
sua elabora~ao, que, na obra de Freud, vai de 1910 a 1920, e
onde ela aparece como inscrevendo-se
inteiramente na estrutura
da rela~ao narcfsica.
Pois, longe de 0 estudo do Eu haver algum dia constitufdo,
na epoca inicial da psicanalise, a pitada de aversao a que a srta.
Anna Freud pretende referir-se na passagem anteriormente citada,
trata-se, antes, desde que se imaginou promove-Io, de que ele
na verdade favorece a subversao.
A concep~ao do fenomeno do amor-paixao como determinado
pela imagem do Eu ideal, bem como a questao levantada da
iminencia do odio dentro dele, serao os pontos a meditar no
supracitado
perfodo do pensamento
freudiano, se quisermos'
compreender como e conveniente a rela~ao do eu com a imagem
do outro, tal como aparece suficientemente
evidenciada no simples tftulo, que conjuga Psicologia coletiva e analise do Eu
(1921),27 de urn dos artigos com que Freud inaugurou 0 ultimo
perfodo de seu pensamento, aquele em que acabaria de definir
o Eu na topica.
Mas esse acabamento so po de ser com preen dido ao apreendermos as coordenadas de seu progresso na no~ao de masoquismo
primario e na de instinto de morte, inscritas no Para-alem do
principio do prazer (1920),28 bem como na concep<;ao da raiz
denegatoria da objetiva<;ao, tal como exposta no pequeno artigo
de 1925 sobre a Verneinung (a denega~ao).29

27. S. Freud, Psicologia coletiva e analise do eu, CW, XIII, p.71-161 ["Psicologia
de grupo e a analise do ego", ESB, XVIII, Rio de Janeiro, Imago, I' ed.].
28. S. Freud, ALem do principia do prazer, CW, XlIl, p.I-69 [ESB, XVIII, Rio
de Janeiro, Imago, I' ed.].
29 S. Freud, "A denega~ao", CW, XIV, p.II-5 [" A negativa", ESB, XIX, Rio
de Janeiro, Imago, I' ed.].

Por si so esse estudo da sentido ao aumento progressivo do
interesse pela agressividade na transferencia e na resistencia, nao
menos do que no Mal-estar da civilizariio (1929),30 mostrando
que nao se trata, ali, da agressao que se imagina na raiz ~a lut~
vital. A no~ao de agressividade
corresponde,
ao contrano, .a
dilacera<;ao do sujeito em rela~ao a si mesm~, dilacera~ao cUJo
momento primordial ele conheceu ao ver a Imagem do.outro,
captada na totalidade de sua Gestalt, antecipar-se ao se.ntlmento
de sua desarmonia
motora, que ela estrutura retroatlvamente
como imagens de despeda~amento. Essa experiencia .tanto ~otiva
a rea~ao depressiva, reconstitufda pel a sra. Melal11e Kle1l1 ~as
origens do Eu, quanto a assun~ao jubilatoria da imagem surgJ~a
no espelho, cujo fenomeno, caracterfs~ico do perfodo. dos sels
ou oito meses, e tido pelo autor destas IJnhas como mal11festando
exemplarmente
com a constitui~ao da Urbild ideal do eu, a
natureza propri~mente imaginaria da f~n~ao
~u ~o ~uj.eito~1
E, pois, no seio das e~periencia~ de. l1~pon~~C1~ e 1I1t.lmlda~ao
dos primeiros anos de VIda que 0 1I1dlVlduo e 1I1tlOduz.ld? ~essa
miragem do domfnio de suas fun~6e~, on?e, ~ua .subJetlvldade
permanece cindida, e cuja forma~ao l~na~1I1~r.la, II1genuamente
objetivada pelos psicologos como fun~a~ ~1I1tetl~a do eu, mostra,
antes, a condi~ao que 0 insere na dlaletlca aIJenante do Mes-
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tre/Senhor e do Escravo.
Mas, se essas experiencias, que tambem se leem. no animal
cm muitos momentos dos cicIos instintivos, e especlalmente na
cxibi~ao preliminar do cicIo da reprodu~ao, com todos os engodos
c aberra~6es que e1as comportam, efetivamente
se abrem para
cssa significa~ao a fim de estruturar em cm'ater dur~douro 0
sujeito humano, e porque a recebem da tens!o expenm.entada
pela impotencia propria daquela prematura~ao
do nasclment?
cuja especificidade
os naturalistas reconhecem no desenvolvlmento anatomico do homem fato em que se apreende a
deiscencia da harmonia natural exigida por Hegel como sendo
a doenr;a fecunda, a falha afortunada da vida, o~d~ o. homem,
;to se distinguir
de sua essencia, descobre sua eXIstencla.

S. Freud, 0 mal-esrar da civilizariio, CW, XIV [0 mal-esrar na civilizariia•
XXI, Rio de Janeiro, Imago, I' ed.].
\I. J. Lacan, " A agressividade em psicanalise" (1948) e "0 estadio do espelho"
(1\l49), neste volume, p.I04 e 96-7.
10.
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Nao ha, com efeito, outra realidade senao esse toque da morte
cuja marca ele recebe em seu nascimento, por tras do novo
encanto que assume no homem a func;ao imaginaria. Pois e
justamente 0 mesmo "instinto de morte" que, no animal, manifesta-se nessa func;ao, se nos detivermos na considerac;ao de que,
ao servir a fixac;ao especffica ao congenere no cicIo sexual, a
subjetividade
nao se distingue da imagem que a cativa, e 0
indivfduo so aparece af como representante
passageiro dessa
imagem, como passagem dessa imagem representada para a vida.
Somente ao homem essa imagem revela sua significac;ao mortal,
e de morte ao mesmo tempo: que ele existe. Mas essa imagem
so Ihe e dada como imagem do outro, ou seja, e-Ihe arrebatada.
Assim,o Eu nunca e senao metade do sujeito; e e ainda aquela
que ele perde ao encontra-Ia.
Compreende-se,
pois, que fac;a
questao dela e procure conserva-Ia em tudo 0 que parece reproduzi-Ia nele mesmo ou no outro, e que the oferec;a, com a effgie,
a semelhanc;a.
Desmistificando
0 sentido do que a teoria chama de "identificac;oes primarias",
digamos que 0 sujeito sempre impoe ao
outro, na diversidade radical dos modos de relac;ao, que vao
desde a invocac;ao da fala ate a simpatia mais imediata, uma
forma imaginaria que leva 0 selo ou os selos sobrepostos das
experiencias
de impotencia em que essa forma se modelou no
sujeito: e essa forma nao e outra senao 0 Eu.
Assim, voltando a ac;ao da analise, e sempre no ponto focal
do imaginario onde essa forma se produz que 0 sujeito tende
ingenuamente
a concentrar seu discurso, a partir do momenta
em. que e Iivrado, pela condic;~o da regra, de qualquer ameac;a
de IInpugnacrao a seu respeito. E justamente na pregnancia visual
que essa forma imaginaria conserva de suas origens que esta a
razao de uma condicrao que, por mais crucial que a sintamos nas
variac;oes da tecnica, raramente e tirada a limpo: a que requer
que 0 analista ocupe na sessao urn lugar que 0 torne invisfvel
para 0 sujeito: a imagem narcfsica, com efeito, so faz produzir-se
mais pura com isso, e 0 campo fica mais livre para 0 protefsmo
regressivo de suas seducr6es.
Ora, sem duvida 0 analista sabe, ao contrario, que nao Ihe
convem responder aos apelos, por mais insinuantes que sejam,
que 0 sujeito 0 faz ouvir nesse lugar, sob pena de ver ganhar
corpo 0 am or transferencial,
que nada distingue, a nao ser sua

IJ.ln

produc;ao artificial, do amor-paixao,
vindo as condic;oes que 0
produziram, a partir de entao, a fracassar em func;ao dele, e 0
discurso analftico, a se reduzir ao silencio da presenc;a evocada.
E 0 analista sabe tambem que, con forme a carencia de sua
resposta, provocara no sujeito a agressividade ou ate 0 odio da
transferencia negativa.
Mas ele sabe menos bem que aquilo que responde e menos
importante, no caso, do que 0 lugar de onde responde. Pois nao
pode contentar-se com a precauc;ao de evitar entrar no jogo do
sujeito, uma vez que 0 princfpio da analise da resistencia ordena-lhe objetiva-la.
Com efeito, ao simples mente acomodar sua visada no objeto
do qual 0 Eu do sujeito e a imagem - digamos, nos trac;os de
seu carater -, ele se colocara, nao menos ingenuamente do que
raz 0 proprio sujeito, sob a influencia dos artiffcios de seu proprio
Eu. E 0 efeito, aqui, nao e tanto para ser medido nas miragens
que eles produzem, mas na distancia que determinam de sua
n.:lac;ao com 0 objeto. Pois basta que ela seja fixa para que 0
slljeito saiba encontra-Ia.
A partir daf, ele entrara no jogo de uma conivencia mais
radical, onde a modelagem do sujeito pelo Eu do analista sera
lIpenas 0 alibi de seu narcisismo.
Se a verdade dessa aberrac;ao nao se declarasse abertamente
Il<l teoria que se fornece dela, e cujas formas destacamos
mais
II 'ima, sua prova seria dada nos fenomenos
que urn dos analistas
IlI<lis bem formados na escola de autenticidade
de Ferenczi
Illalisa, de maneira muito sensfvel, como caracterfsticos
dos
l asos que ele considera
terminados: esse analista nos descreve
II ardor narcfsico pelo qual 0 sujeito e consumido, e que ele e
pressionado
a ir extinguir no banho frio da realidade, ou a
IIradiac;ao, em sua despedida, de uma emoc;ao indescritfvel, da
IIl1al 0 autor chega ate a observar que 0 analista participa.32
I':ncontramos a contraprova disso na decepcionada
resignac;ao
<lL'ssemesmo autor ao admitir que alguns seres nao podem esperar
L nisa melhor
do que separar-se do analista em meio ao odio.33

I'M.
Balint, "Sobre 0 termino da analise",
II 1'1'1.

Intern. J. Psycho-Anal.,

1950,

II M. Balint, •.Amor e 6dio", in Primary love and Psychoanalytic Technique,
I I IIHlr 'S, Hogarth .Press, p.155.
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Tais resultados sancionam um usa da transferencia que corresponde a uma teoria do chamado amor "primario",
que e
servido como modelo da voracidade recfproca do par mae-filho:34
em todas as formas consideradas trai-se a concep~ao puramente
dualista que passou a reger a rela<;ao analftica.35
Se a rela~ao intersubjetiva na analise e efetivamente concebida
como a de uma dualidade de indivfduos, ela so pode basear-se
na unidade de uma dependencia
vital perpetua, cuja ideia veio
alterar a concep~ao freudiana da neurose (neurose de abandono),
assim como so pode efetuar-se na polaridade passiva~ao-ativa~ao
do sujeito, cujos termos sao expressamente
reconhecidos
pOI'
Michael Balint como formulando 0 impasse que torna necessaria
sua teoria.36 Tais erros sao humanamente qualificados na medida
mesma da sutileza encontrada em sua conota~ao na pena desse
autor.
Seria impossfvel retifica-los
sem recorrer it media~ao que
constitui, entre os sujeitos, a fala; mas essa media~ao so e
concebfvel ao supormos, na propria rela~ao imaginaria, a presen~a de um terceiro tenno: a realidade mortal, 0 instinto de
morte, que foram demonstrados como condicionando os artiffcios
do narcisismo, e cujos efeitos se encontram, de forma c1amorosa,
nos resultados reconhecidos pOI' nosso autor como sendo os da
analise levada a termo na rela~ao de um Eu a um Eu.
Assim, para que a rela~ao de transferencia pudesse escapar
desses efeitos, seria preciso que 0 analista houvesse despojado
a imagem narcfsica de seu Eu de todas as fOl'mas do desejo em
que ela se constituiu, para reduzi-Ia it simples Figura que a
sustenta sob suas mascaras: a do mestre/senhor absoluto, a morte.
E justamente af, pOltanto, que a analise do Eu encontra seu
termino ideal: aquele em que 0 sujeito, havendo reencontrado
as origens de seu Eu numa regressao imaginaria, toea, atraves
da progressao rememoradora,
em seu fim na analise, ou seja, a
subjetiva~ao de sua morte.

34. M.Balint, "Amor pela mae e amor materno" ,Internat. 1. Psycho-Anal., 1949,
p.25!.
35. M. Balint, "Mudan~as dos objetivos e das tecnicas terapeuticas da psicamilise", Internat. J. Psycho-Anal., 1950. Ver as observa~6es sobre a two-bodies
psychology, p.123-4.
36. Ver apendice do artigo "Amor pela mae ...", citado acima.

1::<. seria esse 0 fim exigfvel em rela~ao ao Eu do analista, que
po de dizer que deve conhecer apenas 0 prestfgio de um unico
III'stre/senhor, a morte, para que a vida, que ele tem que guiar
dlraves de tantos destinos, the seja amiga. Fim que nao parece
Ima da expectativa humana - pois nao implica que, para ele
101110 para qualquer
um, a morte seja mais do que prestfgio -,
I' que vem somente satisfazer as exigencias de sua tarefa, tal
101110 acima a define um Ferenczi.
Essa condi~ao imaginaria, contudo, so pode ser realizada numa
.ISl'cse que se afirme no ser pOI' uma via em que todo saber
Ililictivo seja mais e mais colocado em est ado de suspensao.
Poi s, para 0 sujeito, a realidade de sua propria morte nao e
Ill'nhum objeto imaginavel, e 0 analista, como qualquer outro,
Iidda pode saber dela, senao que ele e um ser prometido it morte.
I'lli'I anto, supondo-se
que tenha reduzido todos os artiffcios de
1'\1 Eu para chegar ao "ser-para-a-morte"
, nenhum outro saber,
'illn imediato ou construfdo, podera ter sua preferencia para que
I II' 0 trans forme
num poder, mesmo que naoseja
abolido pOI'
\l'
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I\ssim, agora ele pode responder ao sujeito do lugar que
'iIIIS 'I', porem nao quer mais nada que determine esse Jugar.
1\ al que se encontra, pensando bem, 0 motivo do profundo
Illovimento de oscila~ao que reconduz a analise a uma pr<itica
I pcctante",
apos cada tentativa, sempre enganosa, de torna-la
IIldis "ativa".
1\ atitude do analista, entretanto, nao pode ficar entregue it
11Il11" 'rmina~ao
de uma liberdade de indiferen~a. Mas a reco1llI'lIda<;ao corrente de uma neutralidade benevolente nao traz
1IIIIilindica<;ao suficiente. Pois, se ela subordina 0 bem querer
till
:lIlalista ao bem do sujeito, nem pOI' isso Ihe fornece a
tli ptlsic;ao de seu saber.
( 'II 'gamos, pois, it seguinte pergunta: que deve saber, na
IIIIIIIS', 0 analista?

11ildic,'aoimaginaria em que desemboca 0 capitulo precedente
ser compreendida
como condi<;ao ideal. Mas, se fica
11I1Iidido que pertencer ao imaginario nao quer dizer que ela
I

II
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seja ilusoria, digamos que ser tomada por ideal nem por isso a
torna mais irreal. E que urn ponto ideal, ou uma solu~ao que
em matematica se diz "imaginaria",
ao darem 0 pivo de transforma~ao, 0 no de convergencia de figuras ou fun~6es inteiramente determinadas
no real, efetivamente
sao uma parte integrante dele. E 0 que acontece com a condi~ao concernente ao
Eu do analista, na forma obtida do problema cuja dificuldade
destacamos.
A pergunta, transposta agora para 0 saber do analista, adquire
for~a por nao comportar a resposta de que 0 analista sabe 0 que
faz, ja que foi 0 fato patente que ele 0 desconhece, na teoria e
na tecnica, que nos levou a desloca-Ia para la.
Pois, admitindo-se que a analise nada modi fica no real, e que
"muda tudo" para 0 sujeito, enquanto 0 analista nao sabe dizer
em que consiste sua opera~ao, 0 termo "pensamento
magi co" ,
para designar a confian~a ingenua que 0 sujeito de quem ele
cuida confere a seu poder, afigura-se apenas 0 alibi de seu proprio
desconhecimento.
Se ha, com efeito, muitas oportunidades de demonstrar a tolice
constitufda pelo emprego desse termo na analise e fora dela, sem
duvida encontraremos
aqui a mais favoravel para perguntar ao
analista 0 que 0 autoriza a tomar seu saber por privilegiado.
Pois 0 recurso imbecil ao termo "vivencia",
para qualificar
o conhecimento
que ele extrai de sua propria analise, como se
todo conhecimento oriundo de uma experiencia nao 0 fosse, nao
basta para distinguir seu pensamento daquele que Ihe atribui ser
urn homem "que nao e como os outros". Tampouco se pode
imputar a frivolidade desse dizer ao se que 0 repete. Pois, caso
nao se tenha fundamento, com efeito, para dizer que ele nao e
urn homem como os outros, ja que se reconhece no semelhante
urn homem, porque se pode falar com ele, nao se esta en'ado
em querer dizer com isso que ele nao e um homem como to do
o mundo, por se reconhecer num homem um semelhante ao
alcance das proprias palavras.37
Ora, 0 analista se distingue por fazer de uma fun~ao que e
comum a todos os homens urn uso que nao esta ao alcance de
todo 0 mundo, quando ele porta a paIavra falada.

37. No trecho a seguir, quando Lacan lItiliza parole, traduzimos ora POI''' palavra"
ora pOI' "fala"
segundo a exigencia de cada contexto; mot foi traduzido pOI'
"teI"ffiO". (N.E.)

1'lIls 6 justamente
isso 0 que ele faz pela fala do sujeito,
1111Illll simplesmente ao acolhe-Ia, como mostramos mais acima,
11" 11l'I1Ciodo ouvinte. E que 0 silencio comport a a fala, como
, 1IIlIS pcla cxpressao guardar silencio, que, para falar do silencio
0111III1:dista, nao significa apenas que ele nao faz barulho, mas
'pll . l' cala em vez de responder.
NilO iremos mais longe por esse caminho, antes de perguntar:
'pll (. a rala? E verificaremos
que, aqui, todos os termos tern
II

11

N('lIhllm conceito, no entanto, fornece 0 sentido da fala, nem
III 1110 0 conceito do conceito, pois ela nao e 0 sentido do
I Illldo. Mas ela da apoio ao sentido no sfmbolo que encarna
11111
Sl'lI ato.
1'1ala-se, pois, de urn ato, e como tal, sup6e urn sujeito. Porem
II, 11hasla dizer que, nesse ato, 0 sujeito sup6e urn outro sujeito,
1'"11111',antes, ele se funda af como sendo 0 outro, so que na
Illlldade paradoxal de um e do outro por cujo intermedio mos11'1111OS,
mais acima, que um se remete ao outro para se tornar
It! Illi'o a si mesmo.
Assim, podemos dizer que a fala se manifesta como uma
, 1Illll1nica~ao em que nao apenas 0 sujeito, por esperar que 0
1111110lorne verdadeira sua mensagem, vai proferi-Ia sob uma
1IIIIIIa invertida, mas em que essa mensagem 0 transforma, ao
1111111
'iar que ele e 0 mesmo. E 0 que se evidencia em toda
1'''!.lvra dada, onde as declara~6es "tu es minha mulher" ou "tu
I III 'li mestre" significam "sou teu marido", "sou teu discfpulo".
A rala, portanto, afigura-se Lao mais verdadeiramente
uma
I,d" quanta menos sua verdade se fundamenta
na chamada
1Ill'qlla~ao a coisa: assim, a fala verdadeira op6e-se, paradoxal1111'lIl., ao discurso verdadeiro,
distinguindo-se
a verdade dos
dillS pelo fato de a primeira constituir 0 reconhecimento de seus
I II'S pelos
sujeitos, no que eles estao inter-essados
nela, ao
I' I~S()que 0 segundo constitui-se pelo conhecimento do real, tal
IlIlIlll visado pelo sujeito nos objetos. Mas, cada uma das
I I ditdes
aqui distinguidas altera-se ao cruzar com a outra em
III caminho.
I\ssim e que 0 discurso verdadeiro, ao destacar na palavra
dlda os dados da promessa, a faz parecer mentirosa, ja que ela
1IIIIIpromete 0 futuro, que, como se diz, nao e de ninguem, e
I IllIil ~m ambfgua, por superar incessantemente
0 ser a quem
I 11111' 'rne, na aliena~ao
em que se constitui seu devil'.

Mas a verdadeira fala, ao interrogar 0 discurso verdadeiro
sobre 0 que eIe significa, descobre que a significa<;:ao remete
sempre a significa<;:ao, nao podendo coisa alguma ser mostrada
senao por urn signo, e pOItanto, faz com que ele pare<;:a fadado
ao erro.
De que modo, entre 0 Caribde e 0 Cila dessa interacusa<;:ao
da fala, 0 discurso intermediario - aquele em que 0 sujeito, em
seu projeto de se fazer reconhecer, dirige a palavra ao outro,
considerando
0 que sabe de seu ser como dado nao seria
for<;:ado aos encaminhamentos
da astucia?
E assim que procede, com efeito, 0 discurso para convencer,
tenno que implica a estrategia no processo do acordo. E, por
menos que se tenha participado
da iniciativa, ou apenas da
manuten<;:ao de uma institui<;:ao humana, sabe-se que a Iuta e
travada em torno dos termos, mesmo havendo acordo quanto as
coisas; no que se manifesta mais uma vez a prevalencia do tenno
medio que e a fala.
Esse processo se consuma na ma-fe do sujeito, regendo seu
discurso entre 0 engano, a ambigUidade e 0 erro. Mas essa luta
para garantir uma paz tao precaria nao se of ere ceria como 0
campo mais com urn da intersubjetividade,
se 0 homem ja nao
estivesse inteiramente persuadido pel a fala, 0 que quer dizer que
se compraz com ela de fora a fora.
E que, do mesmo modo, 0 homem, na subordina<;:ao de seu
ser a lei do reconhecimento,
e perpassado pelas avenidas da fala,
e e por af que se abre para qualquer sugestao. Contudo, demora-se
e se perde no discurso da convic<;:ao, em razao das miragens
narcfsicas que dominam a rela<;:ao com 0 outro de seu Eu.
Assim, a ma-fe do sujeito, por ser tao constitutiva
desse
discurso intermediario que nem sequer faz falta a confissao da
amizade, e refor<;:ada pelo desconhecimento
em que essas miragens a instalam. Foi isso que Freud designou como a fun<;:ao
inconsciente do Eu de sua t6pica, antes de demonstrar sua forma
essencial no discurso da denega<;:ao (Verneinung, 1925).
Portanto, se ao anaIista se impoe a condi<;:ao ideal de que as
miragens do narcisismo tenham-se-Ihe
tornado transparentes, e
para que eIe seja perm eave I a fala autentica do outro, de quem
se trata agora de compreender como ele pode reconhece-Ia atraves
de seu discurso.
'

II

Por certo, esse discurso intermediario, mesmo como discurso
do 'ngano e do erro, nao deixa de testemunhar a existencia da
I.lla em que se funda a verdade, pOI'quanto s6 se sustenta ao se
IIlopor como tal e, mesmo ao se dar abertamente como discurso
d I rnentira, s6 faz afirmar com mais for<;:a a existencia dessa
Ilila. E se descobrimos, por essa abordagem fenomenoI6gica
da
\'l'l"dade, a chave cuja perda leva 0 logicismo positivista a buscar
o ., senti do do sentido", acaso isso tambem nao faz reconhecer
III'I:t 0 conceito do conceito, na medida em que eIe se revela na
I.lIa em ato?
Essa fala, que constitui 0 sujeito em sua verdade, e-Ihe no
I IItanto permanentemente
proibida, fora dos raros momentos de
1I1I vida em que ele tenta, ainda que confusamente,
capta-Ia no
1111
amento, e proibida pOI'que 0 discurso intermediario 0 impele
I dl'sconhece-Ia.
Entretanto, ela fala por toda parte on de pode
'II
lida em seu ser, ou seja, em todos os nfveis em que 0 formou.
I" sa antinomia e a mesma do sentido que Freud deu a no<;:ao
dl inconsciente.
Mas, se essa fala ainda assim e acessfvel, e pOI'que nenhuma
I 11.1 verdadeira e apenas fala do sujeito, uma vez que e sempre
IlIlIdamentando-a
na media<;:ao com urn outro sujeito que ela
''1l1'l"a, e que por af ela se abre para a cadeia sem fim - mas
11.11)
indefinida, sem duvida, pOI'que ela se fecha - das palavras
I III que se realiza
concretamente,
na comunidade
humana, a
dlld 'tica do reconhecimento.
1\ na medida em que 0 analista faz silenciar em si 0 discurso
11I1l'rrnediario, para se abrir para a cadeia das falas verdadeiras,
'1111'-Ie pode instaurar sua interpreta<;:ao reveladora.
( 'omo se ve toda vez que se considera em sua forma concreta
11111.1
interpreta<;:ao autentica: para tomar urn exemplo, na analise
I I.lssicamente
conhecida pelo nome de "Homem dos Ratos", a
'I IIltie virada se acha no momento em que Freud compreende
II I"ssentimento
provocado no sujeito pelo calculismo que sua
lilli,' Ihe sugere como princfpio da escolha de uma esposa. Que
I I"oihir;ao que esse conselho
comporta, para 0 sujeito, de ficar
11111 vo da mulher a quem eIe pensa amar, que tal proibi<;:ao seja
II 1"1 ida por Freud a fala do pai dele, contrariando
fatos patentes,
111t11'ludoaqueIe que prima sobre todos - 0 de que esse pai
I
1.1 ll1orlo -,
causa bastante surpresa, mas se justifica no nfvel
tli 1IIIIa verdade mais profunda, que ele parece ter adivinhado
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sem saber e que se revela pela sequencia das associa~oes que 0
sujeito traz entao. Ela nao se situa em outro lugar senao 0 que
aqui chamamos de "cadeia das falas" , a qual, por se fazer ouvir
tanto na neurose quanta no destino do sujeito, estende-se ate
muito alem do indivfduo: ou seja, trata-se de que uma falta de
palavra similar presidiu 0 casamento de seu pai, e de que essa
pr6pria ambiguidade encobriu um abuso de confian9a em materia
de dinheiro, 0 qual, fazendo seu pai ser exclufdo do exercito,
destinou-o ao casamento.
Ora, essa cadeia, que nao se constitui de acontecimentos puros,
alias todos passados antes do nascimento do sujeito, porem de
uma falta - talvez a mais grave, por ser a mais sutil - para
com a verdade da palavra, nao men os que de uma falta mais
grosseira para com sua honra, parecendo a dfvida gerada pela
primeira haver lan~ado sua sombra sobre toda uma vida conjugal,
e a da segunda, nunca ter sido quitada, fornece 0 sentido em
que se compreende 0 simulacro de resgate que 0 sujeito fomenta
ate 0 delfrio, no processo do grande transe obsessivo que 0 leva
a pedir ajuda a Freud.
Entendemos, e claro, que essa cadeia nao e toda a estrutura
da neurose obsessiva,
mas que se cruza, no texto do mito
individual do neur6tico, com a tram a das fantasias em que se
conjugam, como urn par de imagens narcfsicas, a sombra do pai
morto e 0 ideal da dama de seus pensamentos.
Mas, se a interpreta9ao de Freud, ao desfazer em todo 0 seu
alcance latente essa cadeia, leva a jogar por terra a tram a
imaginaria da neurose, e que, para a dfvida simb6lica que se
promulga no tribunal do sujeito, essa cadeia 0 faz comparecer
ali ainda menos como seu legatario do que como sua testemunha
viva.
Pois convem ponderar que nao e apenas por uma assun9ao
simb6lica que a fala constitui 0 ser do sujeito, mas que, pela lei
da alian9a, na qual a ordem humana distingue-se da natureza, a
fala determina, des de antes do nascimento, nao apenas 0 status
do sujeito, mas a vinda ao mundo de seu ser biol6gico.
Ora, 0 aces so de Freud ao ponto crucial do sentido em que
o sujeito pade Iiteralmente decifrar seu destino parece ter-lhe
sido franqueado pelo fato de ele mesmo ter sido objeto de uma
sugestao similar da prudencia famiiiar - 0 que sabemos por
um fragmento de sua analise,' desmascarado
em sua obra por

Ilnnfcld -, e talvez houvesse bastado que, em sua epoca, ele
houvesse respondido de maneira inversa, para que perdesse
IHI Iralamento
a oportunidade de reconhece-Ia.
Sem duvida, a fulgurante compreensao
de que Freud deu
nlllslra nesse caso nao deixa de se velar, muitas vezes, pelos
I kilOS de seu narcisismo.
Mais ainda, por nada dever a uma
Iinalisc realizada nos mol des habituais, ela deixa entrever, na
dllvCZ de suas ultimas constru90es doutrinarias, que os caminhos
till ser, para ele, estavam desimpedidos.
Se esse exemplo faz sentir a importancia de urn comentario
ti,l obra de Freud para a compreensao da analise, ele apenas faz
II v ·zcs de trampolim
para 0 saIto derradeiro na questao presente,
qlllli scja: 0 contraste entre os objetos propostos ao analista por
11110

1/11/

l'xperiencia e a disciplina necessaria

a sua jorma({iio.

Sem nunca ter sido concebido ate 0 fundo, e nem sequer
IlplOximativamente
formulado,
esse contraste se exprime, no
I lI(anlo, como
se pode esperar de toda verdade desconhecida,
1111
r 'bcldia dos fatos.
Primeiro, no nfvel da experiencia, onde ninguem melhor do
11'1('um Theodor Reik Ihe da voz, e podemos contentar-nos com
II I'rilo de alerta de seu livro Listening with the Third Ear,38 ou
I la, cm frances,
entendre avec une troisieme oreille, "ouvindo
I 11111
0 terceiro ouvido" , pelo qual ele nao designa outra coisa,
I III duvida,
senao os dois de que 0 homem dispoe, desde que
I linn restitufdos
a fun9ao que a palavra do Evangelho Ihes
111111
·sta.
I\li veremos as razoes de sua oposi~ao a exigencia de uma
11l'1'ssao regular dos pIanos da regressao imaginaria, cujo print 'I"O
a analise das resistencias postulou, nao menos do que as
llllillas mais sistematicas de planning [planejamento]
em que
I 1.1foi proposta
- ao mesmo tempo que ele lembra, par cern
, nnplos vivos, a via pr6pria para a interpreta9ao verdadeira.
~~ \I sc pode, ao le-Io, deixar de reconhecer
nestes um recurso
11111
'ntavelmente mal definido a adivinha~ao, se 0 emprego desse
I' 111111
rccuperar sua virtude ao evocar 0 ordalio jurfdico que ele
1I111'illalmente designava (Aulo Gelio, Noites aticas, I. II, cap.
IV), lembrando que 0 destino humano depende da escolha
d Iqllde que for encarregado da acusa9ao pela fala.
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Nao menos nos interessani 0 mal-estar reinante em tudo 0
que concerne a forma<;ao do analista, e, para colhermos apenas
seu ultimo eco, deter-nos-emos
nas declara<;oes feitas em dezembro de 1952 pelo dr. Knight, em sua mensagem presidencial
a Associa<;ao Psicanalftica Norte-Americana.39
Dentre os fatores
que tendem a "aIterar 0 papel da forma<;ao analftica" , ele aponta,
ao lado do aumento do numero de candidatos em forma<;ao, a
"forma mais estruturada do ensino" nos institutos que 0 dispensam, opondo-o ao tipo anterior de forma<;ao por um mestre (" the

earlier preceptorship type of training").
Quanto ao recrutamento dos candidatos, ele se exprime assim:
"Antigamente,
eles eram, antes de mais nada, individualidades
introspectivas,
marcadas por seu pendor para 0 estudo e a
medita<;ao, e que tendiam a realizar uma individualidade elevada,
ou mesmo a restringir sua vida social as discussoes c1fnicas e
teoricas com seus colegas. Limn prodigiosamente
e dominavam
perfeitamente
a literatura analftica" (... ) "Muito pelo contnirio,
pode-se dizer que a maioria dos estudantes da ultima decada (... )
nao sao introspectivos, tendem a nao ler nada senao a bibliografia
que Ihes e indicada no program a dos institutos, e so desejam
acabar 0 mais depressa possfvel 0 que e exigido para sua
forma~ao. Seu interesse volta-se primeiramente
para a c1fnica,
preferida a pesquisa e a teoria. Sua motiva~ao para serem
analisados e basicamente a de passar pelo que sua forma~ao
exige (... ) A capitula<;ao parcial de alguns institutos ( ... ), em sua
pressa ambiciosa e sua tendencia a se satisfazerem com a mais
superficial apreensao da teoria, esta na origem dos problemas
que temos de enfrentar atualmente na forma<;ao dos analistas."
Ve-se muito bem, nesse discurso inteiramente publico, como
o problema se afigura grave, e tambem como e pouco ou nada
apreendido.
0 desejavel nao e que os analisados sejam mais
"introspectivos",
mas que compreendam
0 que fazem; e 0
remedio nao e que os institutos sejam men os estruturados, mas
que nao se en sine neles um saber pre-digerido,
mesmo que
resuma os dados da experiencia analftica.

39. R.P. Knight, "Condiyoes
utuuis du orgunizuyao da psicanalise
nos Estados
Unidos", J. Am. P.fychoanal. Ass., ubril de 1953, I, nU2, p.197-221.

M:IS, 0 que e preciso compreender antes de mais nada e que,
IIIqllal for a dose de saber assim transmitida, ela nao tem para
II IIIl1isla nenhum
valor formativo.
I'llis 0 saber acumulado
em sua experiencia
concerne ao
11I11I!',illurio,onde ela trope~a incessantemente,
a ponto de ter
I' I' ~lldo a pautar sua marcha em sua explora~ao sistematica no
11I1'ltO.Assim, ela logrou constituir a historia natural de formas
,II Illplura do desejo ou de identifica~6es do sujeito, que nunca
III11111111
sido catalogadas em sua riqueza ou abordadas em sua
II lid 'Ilcia de a<;ao, com esse grau de rigor, nem na ciencia nem
II I ~:th 'doria, ainda que sua exuberfmcia e sedu~ao se houvessem
IIloIllif'slado ha muito tempo na imagina~ao dos artistas.
Mas, alem de os efeitos de captura do imaginario serem
I
Ill'mamente diffceis de objetivar num discurso verdadeiro, ao
IJIIII 'Ies opoem no cotidiano 0 obstaculo maior - 0 que amea~a
1IIIIslanlemente a analise de constituir uma ciencia ruim, na
1111
I'l'l 'za em que ela fica dos Iimites deles no real -,
essa
I II Ilcia
mesmo a se sup6-1a con'eta, e apenas de um recurso
I 1I11111lador
na a<;ao do analista, pois considera apenas 0 que foi
dl l'oSilado, e nao 0 que Ihes serve de mola.
/\ cxperiencia, aqui, nao concede privilegios nem.a ~h~mad~
IllIdcncia "biologica"
da teoria, que, e claro, de blOloglca so
Ii III a lerminologia, nem a tendencia sociologica as vezes chaIlliida de "culturalista".
0 ideal de harmonia "pulsional",
prelIrccndo-se de uma etica individualista da primeira tendencia,
II III podc, como e concebfvel, mostrar efeitos mais humanizantes
1\111'0 ideal de conformidade
ao grupo, pelo qual a segunda se
'Ihll' para as ambi~oes dos "engenheiros da alma" , e a diferen~a
'I"I' podemos ler em seus resultados decorre apenas da distancia
1\"(' scpara um enxerto autoplastico de um membra do ~parelho
11IIllpcdico que 0 substitui, 0 que permanece de estraplado, no
1'IIIllCiro caso, em rela~ao ao funcionamento
instintivo (0 que
"'rlld chama de "cicatriz"
da neurose), deixando apenas um
111'11
'ffcio incerto quanto ao artiffcio compensatorio visado pelas
Ilhlima<;oes, no segundo.
Para dizer a verdade, se a analise confina tao de perto com
II', dotnfnios
assim evocados da ciencia que alguns de seus
1llliccilOS foram nela utilizados, estes nao encontram seu funda1IIl'Ilto na experiencia desses domfnios, e as tentativas que ela
l'IlHllIz de ali fazer com que a sua seja naturalizada permanecem
I

I'

numa suspensao que so a faz ser considerada na ciencia ao se
colocar como urn problema.
Pois, alem disso, a psicamilise e uma pnitica subordinada em
sua destina~ao ~o que ha de mais particular no sujeito, e, quando
Freud enfatlza ISSO,a ponto de dizer que a ciencia analftica deve
ser recolocada em questao na analise de cada caso (vide 0
"Homem dos Lobos" , passim, desenrolando-se
toda a discussao
do caso com base nesse princfpio), ele mostra suficientemente
ao analisado a via de sua formac;ao.
o analista, com efeito, so pode enveredar pOl' ela ao reconhecer
em seu saber 0 sintoma de sua ignorancia, e isso no sentido
propriamente analftico de que 0 sintoma e 0 retorno do recalcado
no compromisso,
e de que 0 recalcado, aqui como alhures, e a
censura da verdade. A ignorancia, de fato, nao deve ser entendida
aqui como uma ausencia de saber, mas, tal como 0 amor e 0
odio, como uma paixao do ser; pOl'que ela pode ser, a semelhanc;a
del~s, uma via em que 0 ser se forma.
E justamente af que reside a paixao que deve dar sentido a
toda a ~ormac;ao analftica, como fica evidente simplesmente
ao
nos abnrmos para 0 fato de que ela estrutura sua situac;ao:
Tentou-se discernir 0 obstaculo interno a analise didatica na
atitude psicologica de postulac;ao em que se coloca 0 candidato
em relac;ao ao analista, mas isso nao equivale a denuncia-Io em
seu fundamento ~ssencial, que e 0 desejo de saber ou de poder
q.ue ~~ove 0 candldato como princfpio de sua decisao. Tampouco
slgnIflC~ que nao se tenha reconhecido que esse desejo deve ser
tratado a .semelhanc;a do desejo de amar no neurotico, do qual
a sabedona sempre soube que ele e a antinomia do amor - nao
e ~ ~sso ~u~. visam os melhores autores, ao declarar que toda
a.nahse dldatlc~ tern a obrigac;ao de analisar os motivos que
flzeram 0 candldado escolher a carreira de analista?40
fruto positivo da revelac;ao da ignorancia
0 nao-saber
que nao e uma negac;ao do saber, porem sua forma mais elabo~
rada. A formac;ao do candidato nao pode concluir-se sem a ac;ao
do mestre ou dos mestres que 0 formam nesse nao-saber, sem
o que ele nunca sera nada alem de urn robo de analista.

o

e

M. Gitelson, "Problemas terapeuticos na analise do candidato
Internal. J. Psycho-Anal., 1954, n02, p.174-83.
40.

E e exatamente
af que se compreende
0 fechamento
do
inconsciente cujo enigma apontamos no momento da grande
virada da tecnica analftica, e sobre 0 qual Freud previu, ainda
que numa colocac;ao rapida, que urn dia ele poderia resultar da
4
propria difusao, em escala social, dos efeitos da analise. ! 0
inconsciente se fecha, com efeito, na medida em que 0 analista
"deixa de ser portador da fala" , por ja saber ou acreditar saber
o que ela tern a dizer. Assim, se ele fala com 0 sujeito, que ali~s
sabe tanto quanto ele, este nao pode reconhecer no que ele dlz
a verdade nascente de sua fala particular. E e isso que explica
lambem os efeitos, amiude espantosos para nos, das interpretaC(oes dadas pelo proprio Freud. E que a resposta que ele dava
ao sujeito era a fala verdadeira em que ele mesmo se fun~amenlava, e, para unir dois sujeitos em sua verdade, a fala eXlge ser
lima fala verdadeira tanto para urn quanto para 0 outro.
POl' isso e que 0 analista deve aspirar a urn domfnio tal de
sua fala que ela seja identica a seu ser. Pois nao precisara proferir
muito dela no tratamento, ou ate tao pouco que seria de se supor
que nao precisa de nenhuma, para ouvir - toda vez que, com
a ajuda de Deus, isto e, do proprio sujeito, houver levado urn
lratamento a seu termo - 0 sujeito dizer-Ihe as proprias palavras
'm que ele reconhece a lei de seu ser.
E como haveria ele de se surpreender com isso, ele cuja ac;ao,
Il<l solidao
em que tern que responder por seu paciente, nao
depende apenas, como se diz do cirurgiao, de sua consciencia,
iil que sua tecnica Ihe ensina que a propria fala que ela revel a
t' obra de urn sujeito inconsciente?
POl' isso, 0 analista, mais do
que outros, deve saber que ele nao po de ser em suas palavras

normal",

II

s 'nilo ele mesmo.
Nao estara nisso a res posta a pergunta que foi 0 tormento de
h.:renczi, qual seja, se, para que a confissao do paciente chegue
II lermo, nilo deve a do analista ser igualmente
proferida? 0 ser
do analista, com efeito, esta em ac;ao mesmo em seu silencio, e
I' Ila estiada
da verdade que 0 sustenta que 0 sujeito profere sua
Ilia. Mas se, de conformidade
com a lei da fala, e nele, como

II S. heud, "As chances de futuro do tratamento psicanalftico" (1911), CW,
VIII, p.122s. [" As perspectivas futuras da terapeutica psicanalftica", ESB, Xl,
I'll> d' Janeiro, Imago, la ed.]

outro, ,qu~ 0 sujeito encontra
seu propno ser.

sua identidade,

e para manter ali

Resultado. bem distante da identificac;;ao narcfsica, tao finam~n.te descnta pelo sr. Balint (ver acima), pois esta deixa 0
sUJelto, ,.numa beatitude desmedida, mais exposto do que nunca
a essa fIgu~'a obscena e feroz que a analise chama de Supereu,
e que conv~l~ ~ompreender como a hiancia aberta no imaginario
pOl' toda reJelc;;ao (Verweifung)
dos mandamentos da fala.42
E nao ha ?~vida _de que uma analise didatica tern esse efeito,
quand~ 0 sUJel~o. nao encontra nela nada mais apropriado para
atest31 a autentlcldade de sua experiencia, pOl' exemplo, do que
ter-s.e enamorado da pes so a que Ihe abria a porta na casa de seu
a~ahsta, tomando-a pOl' mulher dele. Fantasia picante, sem duvida, ,POl' sua conformid~d.e ilusoria, mas na qual nao ha pOl' que
~a~al-se d~ haveI" adqumdo urn conhecimento
vivenciado do
EdIPO, . mUlto mals destinada que ela esta a Ihe roubar esse
conhecl~ento,
P?rquanto, atendo-se a isso, ele nao tera vivido
nada alem do mlto de Anfitriao, e a maneira do Sosia, isto e,
se~ entender na?a. ~~r conseguinte, como esperar que, pOl' mais
sutd qu~ se haJa a.fIgurado em suas promessas, esse sujeito,
quando tlver q~e 0plllar sobre a questao das variantes, mostre-se
de outra manelra que nao como urn apreciador de fofocas?
. Para .evitar e~ses resultados, seria preciso que a analise didatJ~a, c.uJas condlc;;6es todos os autores assinalam que nunca SaD
dlscutld~s. senao de forma censurada, nao mergulhasse seus fins
e ,sua pratlca em. trevas cada vez mais profundas, a medida que
clesce 0 formahsmo das garantias que se pretende introduzir
nela: como 0 declara e demonstra Michael Balint, com a maxima
c1areza.43
No. que tange a
pesq.ulsadores nao
qU~h?~de que ela
obJetlvldad~. Cern
seu conhecimento

analise, com efeito, a simples quantidade dos
pode surtir sobre a pesquisa os efeitos de
e capaz de ter numa ciencia constitufda na
psicanalistas medfocres nao conseguem fazer
dar urn so passo, enquanto um medico, pOl'

42. S. Freud, 0 caso do HOl11em dos Lobos.
neurose IIlfanltl. ESB, XVII, Rio de Janeiro,
43. M. Balint, "Fonna~1io

1954,35, n"'2, p.I57-62.

analflica e analise

:lutor de uma obra genial na gramcitica (e nao se va imaginar
alguma produc;;ao simpatica do humanismo medico), manIl've durante toda a sua vida 0 estilo da comunicac;;ao no interior
de um grupo de analistas, a despeito dos ventos de sua discordfll1cia e das mares de suas servid6es.
(~ que a analise, por progredir essencialmente
no nao-saber,
III':I-se, na historia da ciencia, a seu estado anterior a sua definic;;ao
.11 istotelica,
que se chama dialetica. Do mesmo modo, a obra de
1:1' 'ud, por suas referencias platonicas, ou mesmo pre-socraticas,
I lilt. 0 testemunho
disso.
Mas, ao mesmo tempo, longe de ser isolada, ou mesmo
1~()lavel, ela encontra seu fugal' no ce:ltro do vasto movimento
IOllceitual que, em nossa epoca, reestruturando
tantas ciencias
Ilnrropriamente
chamadas de "sociais", modificando ou res~aI:lndo 0 senti do de certos setores da ciencia exata por excelencla,
.1 matematica,
para restabelecer as bases de uma ciencia da ac;;ao
i1umana como fundamentada
na conjectura, reclassifica, sob 0
lIome de ciencias humanas, 0 corpo das ciencias da intersubjelividade.
o analista tera muito a extrair da pesquisa lingi.ifstica em seus
:lvanc;;os modernos mais concretos, para esclarecer os diffceis
problemas que Ihe sao levantados pela verbalizac;;ao em suas
:lhordagens tecnica e doutrinal. POl' ora, podemos reconhecer,
da maneira mais inesperada, na elaborac;;ao dos fenomenos mais
originais do inconsciente, sonhos e sintomas, as proprias imagens
da retorica obsoleta, que costumeiramente
mostram fornecer suas
especificac;;6es mais depuradas.
A modern a noc;;ao da historia nao sera menos necessaria ao
<Illalista para compreender
sua func;;ao na vida individual do
1'1'

'1lllii

CW. XII. p. J I I [Histdria
Imago, I" ed.l
didalica",

de uma

!l11ernat. J. Prycho-Anal

.

..,

sujeito.
.
Mas e propriamente a teoria do sfmbolo, retomada da faceta
de curiosidade em que ela se oferece no que podemos chamar
de perfodo paleontologico
da analise, e sob 0 registro de u~a
prctensa "psicologia das profundezas" , que a analise dev: rel~Iroduzir em sua func;;ao universal. Nenhum estudo sera malS
:ldequado a isso que 0 dos numeros inteiros, sobre cuja origem
nao empfrica Ihe e impossfvel meditar demais. E, sem chegar
:IUS exercfcios fecundos da moderna teoria dos jogos, ou as
formalizac;;6es muito sugestivas da teoria dos conjuntos, ele
cncontrara materia suficiente para fundamentar sua prcitica sim-
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plesmente aprendendo, como se empenha em ensinar 0 signatario
destas linhas, a contar corretamente ate quatro (isto e, a integral'
a func;ao da morte na relac;ao ternaria do Edipo).
Nao se trata af de definir as materias de um program a, mas
de indicar que, para situar a analise no lugar eminente que os
responsaveis pelo ensino publico tem a obrigac;ao de reconhecer-lhe, e preciso abri-Ia a crftica de seus fundamentos,
sem 0
que ela se degrada em efeitos de suborno coletivo.
E a sua disciplina interna que cabe, entretanto, evitar esses
efeitos na formac;ao do analista e, atraves disso, introduzir clareza
na questao de suas variantes.
Entao se podera entender a extrema reserva com que Freud
introduziu as pr6prias formas do "tratamento-padrao",
desde
entao padronizadas, nos seguintes termos:
"Mas, devo dizer expressamente
que essa tecnica foi obtida
apenas como sendo a unica apropriada a minha personalidade;
eu nao me atreveria a contestar que uma personalidade
medica
constitufda de um modo total mente diferente pudesse ser levada
a preferir outras disposic;6es no tocante aos doentes e ao problema
pOl' resolver." 44
Pois essa reserva entao deixara de ser relegada a categoria de
sinal de sua profunda modestia, sendo antes reconhecida como
afirmando a verdade de que a analise s6 pode encontrar sua
medida nas vias de uma douta ignoriincia.

S. Freud. "Conselhos ao medico quanto ao tratamento psicanalftico", GW,
VIII, p.376. Trecho traduzido pelo autor. ["Recomenda90es aos medicos que
exercem a psicanalise", ESB, XII, Rio de Janeiro, Imago, l~ ed.]

44.

De um desfgnio

As duas amostras que se seguem de nosso seminario incitamnos a transmitir ao leitor alguma ideia do desfgnio de nosso
ensino.
Esses textos conservam ainda a vioH~nciada novidade que
traziam. Avaliar-se-a seu risco ao constatar que seus problemas
continuam na ordem do dia, apesar de havermos introduzido
uma elaborac;:ao que nao cessou de se firmar em sua crftica e
sua construc;:ao.
Ao rele-Ios, agrada-nos encontrar ali uma certa suspensao
quanto ao recalque concernente a palavra signor, suspensao a
que vem fazer eco, ate hoje, uma pergunta que nos e formulada
sobre 0 lugar onde se situa 0 termo esquecido, a ser precisado
nos termos de nossa topologia: sera ele "0 morto", evocado
mais adiante por nossa direc;:aodo tratamento, ou 0 discurso
do Outro, tal como 0 fundou 0 relatorio de Roma?
A essa tarefa em andamento, juntemos as dificuldades
pessoais que podem criar obstaculo ao aces so de urn sujeito
a uma noc;:aocomo a Verwelfung, em exata proporc;:aoao fato
de ele estar mais interessado nela. Drama cotidiano onde se
lembra que este ensino, que a todos abre sua teoria, tern por
desafio pratico a formac;:aodo psicanalista.
Af se colocaria a questao da dimensao de sua influencia, a
ser inicialmente avaliada pelo fato de esses dois fragmentos
serem extrafdos do primeiro numero esgotado da revista La
Psychanalyse, na qual a participac;:ao que tern nossos textos
mede apenas imperfeitamente, por seu proprio excesso, 0
cuicIado que tivemos com eles.
Como avaliar 0 que se impos, do composito constante de
tal empreitada, no terreno de uma exigencia cujo status iremos
enunciar?

Nao basta constatar que tal varredura invectiva, levantando
aqui sua poeira, continuaria a ser atual.
Poderfamos ainda adiantar que 0 ar dessa revista estancou
ocampo Frances na ladeira do deslizamento atestado pelos
Congressos internacionais da psicanalise. E ocorre chegar-nos
do estrangeiro 0 espanto com seu naufragio.
E desnecessario apontar a desaprovac;ao interna que the fez
companhia desde seus primordios.
Nada ultrapassa nem infringe aqui a ordem de importiincia
que recentemente rotulamos com urn Witz de nossa lavra: la
poubelication. I
as dois textos presentes merecem uma outra considerac;ao,
por serem do feitio de nosso seminario, havendo ali inserido
a contribuic;ao que Jean Hyppolite, entao nosso ouvinte, teve
a gentileza de fazer a nosso pedido, sob a forma de urn
comentario sobre a Verneinung de Freud.
Encontraremos esse texto, pela permissao que graciosamente nos da seu autor, reproduzido como apendice. Se ele faz
questao de que se especifique seu carater de memento, veremos
que 0 escrupulo empenhado em preservar-Ihe 0 cariiter de
anotac;6es afasta qualquer maI-entendido, mas tambem se vera,
com isso, 0 valor que ele tern para nos.
Pois deixar-se conduzir dessa maneira pela letra de Freud
ate 0 clarao que ela necessita, sem marcar encontro previo,
nao recuar ante 0 resfduo, reencontrado no rim, de seu comec;o
enigmiitico, e inclusive nao considerar resolvido, ao cabo do
processo de espanto com que se nele se ingressou, foi nisso
que urn logico experiente nos trouxe a garantia daquilo em
que consistia nossa busca, quando, ja se iam tres anos, entendfamos autorizar-nos de urn comentririo literal de Freud.
Essa exigencia de leitura nao e vaga, baldia tal urn termo
inculto, como se poderia acreditar.
a privilegio dado a letra de Freud nada tern de supersticioso
em nos. E ali onde se tomam liberdades com ela que se introduz
uma especie de sacraIizac;ao muito compatfvel com sua degradac;ao num uso rotineiro.

) Trocadilho formado pelos termos poubelle (lata de lixo, lixeira) e publication
(pllblica<;iio). Em portllglles poderfamos dizer "pllblixa<;iio". (N.E.)

Que todo texto, quer se proponha como sagrado ou profano,
ve sua Iiteralidade crescer em primazia pelo que ele implica
propriamente de confronto com a verdade, e disso que a
descoberta freudiana mostra a razao de estrutura.
Precisamente pelo que a verdade que ela introduz, a do
inconsciente, deve a letra da linguagem, aquilo que chamamos
significante.
Isto, se incidental mente nos da conta da qualidade de escritor
de Freud, e decisivo sobretudo para fazer 0 psicanalista interessar-se ao maximo possfvel pela Iinguagem e pelo que ela
determina no sujeito.
Eis tambem af 0 motivo das colaborac;6es que obtivemos
para nosso primeiro numero, ou seja, a de Martin Heidegger,
por seu artigo Logos, ainda que tenhamos tido que contribuir
para isso com nossas ousadias de tradutor, e a de Emile
Benveniste, por sua crftica de uma referencia de Freud, mais
uma vez eminente por averiguar que 0 mais profundo afeto e
regido pela Iinguagem.
Nisso esta este motivo, e em nenhum vao simulacro de
dialogo, mesmo e sobretudo filosofico: nao temos, na psicanalise, que alargar os espfritos.
Nenhuma das ilustres vizinhanc;as, que reunimos por urn
instante em conferencias que estimulavam nosso desfgnio, foi
designada pelo que sua tarera propria comportava de estruturalista, a rim de acentua-la para nos. Falemos claro: a estupidez
qualificada que pas fim a isso, par ficar enciumada, ja anulava
essa iniciativa, por ver nela apenas propaganda.
Que mola, portanto, faz 0 psicanalista ancorar-se noutro
lugar? Se a abordagem do recalcado e acompanhada por
resistencias que dao a medida do recalque, como nos diz Freud,
isso implica pelo menos uma estreita relac;ao entre os dais
termos. Essa relac;ao, aqui, revela funcionar no sentido inverso.
a efeito de verdade, que se desvela no inconsciente e no
sintoma, exige do saber uma disciplina intlexfvel para seguir
seu con torno, pois csse contorno vai no sentido inverso ao de
intuic;6es muito camodas para sua seguran,<a.
Esse efeito de verdade culmina num velamenta irredutfvel
em que se marca a primazia do significante, e sabemos pela
doutrina freudiana que nenhum real participa mais dele do que
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o sexo. Mas 0 sujeito so tern sobre ele urn controle sobredeterminado: 0 desejo e desejo de saber, suscitado por uma causa
conexa a forma9ao de urn sujeito, mediante 0 que essa conexao
so se prende ao sexo por urn vies gauche. Expressao na qual
se reconhece a topologia com que tentamos cingi-Ia.
Daf resulta a presentifica9ao necessaria de urn furo que ja
nao deve ser situado no transcendental do conhecimento lugar, em sfntese, muito bem-vindo para ser transposto por urn
recuo -, mas num lugar mais proximo, que nos pressiona a
esquece-Io.
Qual seja, la onde 0 ser, tao inclinado a fugir de seu gozo
como se mostra na experiencia, nem por isso deixa de supor,
nem de maneira menos permanente, que tenha acesso a ele
por direito. Pretensao que so escapa ao comico em fun9ao da
angustia provocada pela experiencia que a reduz.
Curiosamente, e por esse impasse que se explica 0 sucesso
de Freud: capitula-se a compreende-Io para nao se deparar
com esse impasse, e "sua Iinguagem" , como se diz para reduzir
urn discurso ao verbal, vem a f10rescer nas coloca90es do mais
Iucffugo se.
Quem se surpreendera, fora desse se, com 0 fato de 0
psicanalista dar a Freud 0 mesmo sucesso, quando, antes suc9ao
de seu pensamento, pela fenda que se abre nele quanta mais
se chega perto de acolher na propria pratica a insistencia de
uma intimidade indecente, ela multiplica seu horror por for9a-1o, cornu mente, a sombria opera9ao de obstruf-Io?
Daf nada mais vem a ser manejado de cada articula9ao
delicada que Freud retira do que ha de mais sutil na Ifngua,
sem que por ali escoem de antemao as imagens confusas em
que se precipitam suas mais rasteiras tradu90es.
Em suma, le-se Freud como se escreve na psicanalise; basta
dizer isso.
Vemos, pois, que a palavra de ordem com que nos armamos,
do retorno a Freud, nada tern a ver com 0 retorno as fontes,
que, aqui como alhures, poderia significar apenas uma regressao.
Mesmo em se tratando de corrigir urn desvio manifesto
demais para nao se confessar como tal a cada virada, isso
equivaleria somente a dar lugar a uma necessidade externa,
ainda que fosse de salubridade.
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Nosso retorno a Freud tern urn sentido completamente
diferente por dizer respeito a topologia do sujeito, a qual so
se elucida numa segunda volta sobre si mesma. Tudo deve ser
redito numa outra face para que se feche 0 que ela encerra,
que certamente nao e 0 saber absoluto, mas a posi9ao de onde
o saber pode revolver efeitos de verdade. Sem duvida, foi por
uma sutura praticada por urn momento nessa articula9ao que
se assegurou aquilo que de ciencia logramos em termos absolutos. Nao havera tambem nisso motivo para nos tentar com
uma nova opera9ao, ali onde essa articula9ao continua hiante,
em nossa vida?
Essa dupla volta da qual fornecemos a teoria presta-se, com
efeito, a uma outra costura, ao Ihe oferecer uma nova borda:
aquela de onde ressalta uma estrutura muito mais apropriada
do que a anliga esfera para responder pelo que se propoe ao
sujeito como dentro e fora.2
Quando Freud, num texto celebre, produz 0 conjunto Ananke e Logos, acaso havemos de crer que seja pelo gosto do
efeito, ou para dar pe firme ao pe-rapado, oferecendo-Ihe 0
caminho dos pes-no-chao?
o temfveI poder que Freud invoca, para nos despertar do
sono em que mantfnhamos entorpecida a grande Necessidade,
nao e outro senao 0 que se exerce dentro do Logos, e que ele
foi 0 primeiro a esclarecer no raiar de sua descoberta.
Trata-se da propria repeti9ao, cuja figura, tanto quanto
Kierkegaard, ele renova para nos: na divisao do sujeito, destino
do homem cientffico. Que se afaste disso outra confusao: nada
a ver com 0 eterno retorno.
A repeti9ao e unica ao ser necessaria e, aquela que fica a
nosso encargo, nao conseguirfamos leva-Ia a termo se ficasse
em nosso indicador 0 comando de seu circuito.

2. Como come<,:amosa estabelecer no proprio ano (61-62) em que nossos alunos
se ocupavam com a mesma rela<,:ao(dentro-fora) num contexto mais mundano,
POI'tanto, outros se haverao beneficiado de voltarmos ao assunto este ano (65-66).
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Introdur;iio ao comentdrio
de Jean Hyppolite
sobre a "Verneinung" de Freud
SEMINA.RIO DE TECNICA
DE 10 DE FEVEREIRO

1

1 10' I

FREUDIANA
DE 1954'

Voces puderam avaliar quae fecundo se revela nosso metodo de
recorrer aos textos de Freud para submeter a urn exame crftico
o uso atual dos conceitos fundamentais da tecnica psicanalftica
c, em especial, da no~ao de resistencia.
Com efeito, a adultera~ao sofrida pOI'esta ultima no~ao assume
sua gravidade pela indica~ao que Freud consagrou com sua
autoridade:
a de dar precedencia,
na tecnica, a analise das
resistencias. Pois, se com isso Freud pretendeu dar uma virada
na prcitica, cremos s6 haver confusao e contra-senso na maneira
como alguns se autorizam pOI' uma ordem de urgencia para nela
apoiar uma tecnica que desconhece nada menos do que aquilo
a que se aplica.
A questao e 0 senti do que convem restituir aos preceitos dessa
tecnica, que, pOI' terem side logo reduzidos a f6rmulas prontas,
perderam a virtude indicativa que s6 poderiam conservar numa
compreensao
autentica da verdade da experiencia
que estao
destinados a conduzir. Freud, natural mente, tanto quanto aqueles
que praticam sua obra, tampouco poderia neglicencia-Ios.
Mas,
como voces puderam comprovar, isso nao e 0 forte dos que, em
nossa disciplina, entrincheiram-se
com mais alarde pOI' tras da
primazia da tecnica - sem duvida para se protegerem da inegavel

I. Fornecemos
aqui 0 texto colhido de um dos coloquios do semimirio realizado
na clinica da Faculdade, no hospital Sainte-Anne,
e dedicado, durante 0 ano de
53-54, aos escritos tecnicos de Freud e a atualidade a que concernem.
Ele foi
apenas ampliado com algumas remiss6es, que pareceram IHeis, a Ii~6es anteriores,
sem que por isso tenha sido possivel eliminar a dificuldade de aces so inerente
a todo e qualquer fragmento escolhido de bm ensino.
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concomitancia que alia a esta, com efeito, os progressos da teoria,
no uso apatetado dos conceitos analfticos, unica coisa capaz de
justificar a tecnica que Ihes e pr6pria.
Quando se procUl'a examinar urn pouco mais de perto 0 que
representa no uso dominante a analise das resistencias, fica-se
bastante decepcionado. Pois 0 que primeiro impressiona, a leitura
de doutrina~oes, e que 0 manejo dialetico de qualquer ideia Ihes
e tao impensavel, que eles nem sequel' saberi am reconhece-Io
quando nele sao precipitados, do mesmo modo que 0 sr. Jourdain
fazia pros a sem saber, pOI' uma pratica a qual a dialetica e de
fato imanente. POI' conseguinte, nao conseguem deter nisso sua
reflexao sem se agarrar, em panico, as objetiva~oes mais simplistas, ou ate as mais grosseiramente
imajantes.
Assim, a resistencia acaba sendo mais imaginada do que
concebida pOI' eles, segundo 0 que ela conota em seu emprego
semantico medio,2 ou seja, se examinarmos bem esse emprego,
numa acep~ao transitiva indefinida. Gra~as a isso, "0 sujeito
resiste" e entendido como "ele resiste a ... " - A que? Sem
duvida, as tendencias na conduta que impoe a si mesmo como
sujeito neur6tico .•...a confissao del as nas Justlhcatlvas
que ele
propoe de sua conduta ao analista. Mas, como as tendencias
voltam a carga, e como a tecnica desta feita esta ali, supoe-se
que essa resistencia seja seriamente posta a prova: pOl·tanto, para
mante-Ia, e preciso que ele contribua com algo de seu e, antes
mesmo que tenhamos tempo de nos voltar, eis-nos deslizando
para 0 ramerrao da ideia obtusa de que 0 doente "se defende" .
Pois 0 absurdo s6 se ratifica em definitivo pOI' sua jun~ao com
outro abuso da linguagem: aquele que faz com que 0 tenno
defesa se beneficie da carta branca que Ihe confere seu uso na

2. Este, diga-se de passagem, certamente comporta oscila~6es nada despreziveis
quanto a acentua~ao de sua transitividade,
conforme 0 tipo de alteridade a que
sc aplique. Diz-se to resist the evidence [resistir as provas] e to resist the
authority o(the Court [opor-se a autoridade da Corte], mas, inversamente, diz-se
lIichl der Versuclwng widerslehen [nao resistir a tenta~ao]. Note-se a gama de
nuances que podem distribuir-se
com muito mais facilidade na diversidade do
scmantema
em alemao: widerstehen [resistir, repugnar aJ, Widerstreben
lresistencia],
sich straiiben gegel1 [opor-se alteimar em nao], andauern
Ipersistir em], fortbestehel1 [continual', perdurar], mediante 0 que widerstehen
pode ser intencionalmente
mais adequado ao sentido que destacaremos
como
scndo 0 sentido propriamente
analitico da resistencia.

medicina, sem que nos apercebamos - pois nao se e melhor
medico pOl' ser mau psicanalista - de que af tambem as contas
foram mal dadas quanta a sua nor,;ao, se e a seu sentido correto
em fisiopatologia
que se pretende fazer eco, e de que nao
deixamos de trair - pois nao se e mais instrufdo em psicamllise
pOl' ser ignorante em medicina - a aplicac;;ao perfeitamente
abalizada que Freud fez dela em seus primeiros textos sobre a
patogenia das neuroses.
Mas haveni quem nos diga: se voces centrarem 0 enfoque de
uma ideia confusa em seu ponto mais baixo de desagregac;;ao,
acaso voces nao caem no erro do que e propriamente chamado
de um processo tendencioso? E que, ainda por cima, responderemos, nada detem nessa cafda os uswirios de uma tecnica assim
equipada, pois os preceitos com que eles adorn am sua confusao
original em nada remediam as suas conseqiiencias.
Assim, profere-se que 0 sujeito nada pode nos comunicar senao de seu eu
e por seu eu - af esta 0 olhar de desafio do born senso tornando
a ditar as ordens; que e preciso, para chegar a alguma coisa,
visar a reforc;;ar 0 eu ou, pelo menos, faz-se essa correc;;ao, sua
parte sadia - e tiram os chapeus ante essa asneira; que, no uso
do material analftico, devemos proceder por camadas - essas
camadas das quais, certamente,
trazemos no bolso a planta
garantida; que assim iremos do superficial para 0 profundo nada de carroc;;a adiante dos bois; que, para tanto, 0 segredo dos
mestres e analisar a agressividade - nada de carroc;;a que mate
os bois; enfim, eis a dinamica da angustia e os arcanos de sua
economia - que ninguem toque, se nao for engenheiro hidraulico
especializado,
nos potenciais desse mana sublime. Todos esses
preceitos, convem dizer, e seus aderec;;os teoricos serao abandonados por nossa atenr,;ao, porque sao simplesmente macarronicos.
Com efeito, a resistencia so pode ser desconhecida
em sua
essencia, caso nao seja compreendida
a partir das dimens6es do
discurso em que se manifesta na analise. E fomos encontra-Ias,
de imediato, na metMora com que Freud ilustrou sua primeira
definic;;ao. Refiro-me aquela que comentamos em sua epoca3 e

3. Cf. GW, I, p.290-307, no capitulo "Zur Psycholherapie der Hysterie",
p.254-312, de autoria de Freud, nos Studiell iiber Hysterie, publicados em 1895,
com Breuer. Exisle uma edi~ao inglesa dos Studies Oil Hysteria [e uma brasileira,
Estudas sabre a !listeria, ESB, II, Rio de Janeiro, Imago, 2a ed. rev., 1986].
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que evoca as pautas em que 0 sujeito desenrola "Iongitudinalmente", para empregar 0 termo de Freud, as cadeias de seu
discurso, segundo uma partitura cujo leit-motiv e 0 "nucleo
patogenico". Na leitura dessa partitura, a resistencia manifesta-se
"radialmente"
, termo oposto ao precedente, e com urn aumento
proporcional a proximidade entre a linha em processo de decifrac;;ao e aquela que a fornece, concluindo a melodia central. E
isso a tal ponto que esse aumento, sublinha Freud, pode ser
tOinado como a medida dessa proximidade.
Foi nessa metMora que alguns ate pretenderam encontrar a
indicac;;ao da tendencia mecanicista de que estaria carregado 0
pensamento de Freud. Para captar a incompreensao
de que essa
restric;;ao da mostras, basta nos referirmos a pesquisa que fizemos,
pas so a passo, nos sucessivos esclarecimentos
trazidos por Freud
a noc;;ao de resistencia, e especial mente ao texto em que estamos
conde ele apresenta sua formula mais clara.
Que nos diz Freud ali, de fato? Ele nos desvenda um fenomeno
estruturante de qualquer revelac;;ao da verdade no dialogo. Existe
a dificuldade
fundamental que 0 sujeito encontra na uilo ue
tern a dizer; a mais comum e a que reud demonstrou no ecalque
ou seja, essa especie de discordancia
entre 0 significado e 0
significante que e determinada por toda censura de origem social.
A verdade pode sempre ser comunicada, nesse caso, nas entrelinhas. Ou seja, quem quer da-la a en tender sempre po de recorrer
a tecnica indicada pela identidade entre a verdade e os sfmbolos
que a revelam, isto e, atingir seus fins introduzindo num texto,
deliberadamente,
discordancias que correspondem criptograficamente as impostas pela censura.
o sujeito verdadeiro, isto e, 0 sujeito do inconsciente, nao
procede de outro modo na linguagem de seus sintomas, que e
menos decifrada pelo analista do que vem dirigir-se a ele de
maneira cada vez mais consistente, para satisfac;;ao sempre renovada de nossa experiencia. Foi isso, com efeito, 0 que esta
reconheceu no fenomeno da transferencia.
o que diz 0 sujeito que fala, por mais vazio que seja seu
discurso a princfpio, extrai seu efeito da aproximar,;ao que ali se
cfetua da fala em que ele converteria plenamente a verdade
cxpressa por seus sintomas. Deixemos claro desde ja que essa
formula e de urn alcance mais generico, como veremos hoje, do
que 0 fenomeno do recalque pelo qual acabamos de introduzi-la.

Seja como for, e na medida em que 0 sujeito chega ao limite
do que 0 momenta permite a seu discurso efetuar com a fala
que se produz 0 fenomeno no qual Freud nos mostra 0 ponto
de articula~ao entre a resistencia e a diaIetica analftica. Pois esse
momenta e esse limite equilibram-se
na emergencia,
fora do
discurso do sujeito, do tra~o que pode dirigir-se mais particularmente a voces naquilo que ele esta dizendo. E essa conjuntura
e promovida a fun~ao de pontua~ao de sua fala. Para tornar
apreensfvel esse efeito, servimo-nos
da imagem de que a fala
do sujeito bascula para a presen~a do ouvinte.4
Essa presen~a, que e a rela~ao mais pura de que 0 sujeito e
capaz para com urn ser, e que e tao mais vivamente sentida
como tal quanta men os qualificado
e esse ser para ele, essa
presen~a, momentaneamente
liberta na extremidade
dos veus
que a recobrem e a eludem no discurso com urn, na medida em
que ele se constitui como discurso do se [on] precisamente para
esse fim, essa presen~a e assinalada,
no discurso, pOl' uma
escansao suspensiva,
amiude conotada pOl' urn momenta de
angustia, como Ihes mostrei num exemplo da minha experiencia.
Daf a importancia da indica~ao que nos deu Freud a partir da
dele, ou seja, a de que quando 0 sujeito se interrompe em seu
discurso, voces podem tel' certeza de que esta tornado pOl' urn
pensamento reIacionado com 0 analista.
Essa indica~ao, voces a verao confirmada, na maioria das
vezes, ao formularem ao sujeito a pergunta: "Em que voce est a
pensando neste instante, relacionado com aquilo que aqui 0 cerca
e, mais exatamente, comigo, que 0 escuto?" E mais, a satisfa~ao
fntima que voces poderao extrair ao ouvir comentarios mais ou
menos indelicados sobre sua aparencia geraI e seu humor do dia,
sobre 0 gosto que denota a escolha de sua mobflia ou a maneira
como voces se enfatiotaram, nao basta para justificar sua iniciativa, se voces nao souberem 0 que esperam dessas observa~6es;
e a ideia, aceita pOl' muitos, de que elas dao a agressividade do

Ai se ha de reconhecer a formula pela qual introduzimos, nos primordios de
nosso ensino, aquilo de que se trata aqui. 0 sujeito, dizfamos, come"a a analise
falando de si sem falar com voces, ou falando com voces sem falar de si. Quando
puder falar de si com voces, a analise estara terminada.
4.
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sujeito a oportunidade
imbecil.

de se descarregar

e, propriamente

falando,

A resistencia, dizia Freud antes da elabora~ao da nova t6pica,
e essencialmente
urn fenomeno do eu. Entendamos 0 que isso
quer dizer. Isso nos permitira, mais tarde, compreender
0 que
se entende da resistencia, quando ela e relacionada as outras
instancias do sujeito.
o fenomeno aqui em questao mostra uma das formas mais
puras em que 0 eu pode manifestar sua fun~ao na dinamica da
analise. Com 0 que e preciso apreender que 0 eu, tal como opera
na experiencia analftica, nada tern a vel' com a suposta unidade
da realidade do sujeito que a chamada psicologia geral abstrai
como institufda em suas "fun~6es sinteticas".
0 eu de que
estamos falando e absolutamente
impossfvel de distinguir das
capta~6es imaginarias que 0 constituem dos pes a cabe~a, tanto
em sua genese como em seu status, em sua fun~ao como em
sua atualidade, pOl' urn outro e para urn outro. Em outras palavras,
a dialetica que sustenta nossa experiencia, situando-se no nfvel
mais envolvente da eficacia do sujeito, obriga-nos a compreender
o eu, de ponta a ponta, no movimento de aliena~ao progressiva
em que se constitui a consciencia de si na fenomenologia
de
Hegel.
o que quer dizer que, se voces lidam, no momento que estamos
estudando, com 0 ego do sujeito, e pOl'que sao, nesse momento,
o suporte de seu alter ego.
Lembrei-Ihes que urn de nossos colegas, desde entao cUl'ado
do prurido do pensamento que ainda 0 atormentava numa epoca
em que ele cogitava sobre as indica~6es da analise, tomou-se de
uma desconfian~a pOl' essa verdade; alias, 0 milagre da inteligencia, iluminando seu rosto, fez com que seu discurso sobre
as referidas indica~6es culminasse no anuncio da novidade de
que a analise deveria ficar subordinada a condi~ao primordial
de 0 sujeito tel' 0 sentimento do Olltro como existente.
E exatamente aqui que come~a a questao: qual e 0 tipo de
alteridade pelo qual 0 sujeito se interessa nessa existencia? Pois
C dessa mesma alteridade que 0 eu do sujeito participa, a tal
ponto que, se ha urn conhecimento
propriamente c1assificat6rio
para 0 analista, e de natureza a satisfazer essa exigencia de
orienta~ao previa que a nova tecnica procIama, num tom ainda

mais fanfarrao pOI' the desconhecer
ate mesmo 0 princfpio,
trata-se daquele que define em cada estrutura neurotica 0 setor
r3l
acessfvel aos alibis do ego.
Em suma, 0 que esperamos da resposta do sujeito ao the fazer
a pergunta estereotipada,
que freqiientemente
0 libertara
do
silencio que assinala a voces esse momenta privilegiado
da
resistencia, e que ele Ihes mostre quem esta falando, e com quem:
o que constitui tao somente uma unica e mesma questao.
Mas, fica a criterio de voces faze-fo entender isso, interpelando-o no lugar imaginario em que ele se situa: isso se dara
conforme voces possam ou nao ligar 0 gracejo dele ao ponto de
seu discurso em que sua fala houver topado.
Assim, voces homologarao esse ponto como uma pontua<;ao
co~reta. E e af que se conjuga harmoniosamente
a oposi<;ao, que
sena desastroso sustentar em termos formais, entre a analise da
resistencia e a analise do material. Tecnica na qual voces se
formam, na pratica, no chamado seminario de supervisao.
Para aqueles, no entanto, que houverem aprendido uma outra,
cuja sistematica conhe<;o muito bern, e que £linda Ihe dao algum
credito, observarei que, certamente, nao deixarao de obter uma
resposta atual ao registrarem
a agressividade
do sujeito em
rela<;ao a voces, e ate ao mostrarem uma certa perspicacia ao
reconhecer nela, de urn modo contrastante,
a "necessidade
de
amor". Apos 0 que a arte de voces vera abrir-se diante de si 0
campo dos manejos da defesa. Grande coisa! Acaso nao sabemos
que nos confins onde a fala se demite come<;a 0 ambito da
violencia, e que elaja reina ali, mesmo sem que a provoquemos?
Logo, se voces levarem para af a guerra, conhe<;am pelo menos
seus princfpios, e saibam que seus limites saD desconhecidos
quando ela nao e compreendida, seguindo urn Clausewitz, como
urn caso particular do comercio humano.
Sabemos que foi ao reconhecer, sob 0 nome de guerra total,
sua dialetica interna, que este veio a formular que ela exige ser
considerada como 0 prolongamento
dos meios da polftica.
1sso permitiu a praticantes mais avan<;ados na experiencia
modern a da guerra social, que ele prenunciou,
deduzirem 0
corolario de que a primeira regra a observar seria nao deixar
escapar 0 momento em que 0 adversario torna-se diferente do
que era - 0 que indicaria proceder rapidamente a divisao dos
objetivos em jogo que funda as bases de uma paz eqiiitativa.
I \I I

Voces saD de uma gera<;ao que pode provar que essa arte e
dcsconhecida
pelos demagogos, que saD tao incapazes de se
desprender das abstra<;6es quanto urn psicanalista comum. E por
isso que as proprias guerras que eles vencem so fazem gerar
contradi<;6es em que mal se tern a oportunidade de reconhecer
seus efeitos prometidos.
Por conseguinte, eles se lan<;am impetuosamente
a empreitada
de humanizar 0 adversario que lhes caiu sob as garras em sua
derrota - chegando ate a pedir socorro ao psicanalista para que
colaborasse no restabelecimento
das human relations, em que
este, do jeito que anda conduzindo as coisas, nao hesita em se
cxtraviar.
Nada disso parece descabido ao nos depararmos, nesse caminho, com a nota de Freud na qual ja me detive no mesmo texto,
e talvez isso esclare<;a com uma nova luz 0 que ele pretende
dizer-nos com a observa<;ao de que nao se deve inferir, pela
batalha que as vezes se encarni<;a durante meses em torno de
lima fazenda isolada, que esta representa 0 santuario nacional
de urn dos combatentes, ou que abriga uma de suas industrias
de guerra. Em outros termos, 0 senti do de uma a<;ao defensiva
ou ofensiva nao deve ser buscado no objeto que ela aparentemente
disputa com 0 adversario, mas, antes, no desfgnio de que ela faz
parte e que define 0 adversario por sua estrategia.
humor obsidional que se deixa trair na morosidade da
analise das defesas daria, pOltanto, com certeza frutos mais
encorajadores
para os que nela se fiam, se ao menos eles a
pusessem na escola da luta real mfnima, que lhes ensinaria que
a resposta mais eficaz a uma defesa nao e fazer-lhe uma demonstra<;ao de for<;a.
Neles, com efeito, trata-se apenas, na impossibilidade
de se
adstringirem as vias dialeticas em que se elaborou a analise, e
na falta de talento para voltar ao uso puro e simples da sugestao,
de recorrer a uma forma pedante desta ultima, em favor de urn
psicologismo que permeia a cultUfa. Com 0 que nao deixam de
oferecer a seus contemporaneos
0 espetaculo de pessoas que nao
foram atrafdas para sua profissao por outra coisa senao ficarem
em condi<;6es de ter sempre a ultima palavra, e que, por encontrarem nela urn pouco mais de dificuldade do que em outras
atividades ditas liberais, exibem a Figura ridfcula de Purgons5
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obcecados com a "defesa" de qualquer urn que nao compreenda
por que sua filha e muda.6
Nisso, pOl'em, eles s6 fazem reingressar na dialetica do eu e
do outro que produz 0 impasse do neur6tico e que torna sua
situa<;ao solidaria ao preconceito de sua ma vontade. E por isso
que me ocorre dizer que nao existe na analise outra resistencia
senao a do analista. Pois esse preconceito s6 pode ceder diante
de uma verdadeira conversao dialetica, ainda que ela tenha que
ser fomentada no sujeito por urn exercfcio contfnuo. E nisso que
se resumem realmente todas as condi<;6es da forma~ao do psicanalista.
Fora dessa forma<;ao, continuara sempre dominante 0 preconceito que encontrou sua f6rmula mais estavel na concep<;ao do
pitiatismo. Mas outras a haviam precedido, e quero apenas inferir
o que Freud haveria de pensar disso, relembrando
seus sentimentos diante da mais recententemente
surgida na epoca de sua
juventude. Extraio esse testemunho do capftulo IV de seu grande
escrito sobre a Psieologia das mass as e analise do ell. Ele fala
dos espantosos esfor<;os de sugestao de que foi testemunha junto
a Bernheim em 1899.
"Lembro-me" , diz ele, "da revolta surda que, ja nessa epoca,
eu experimentava contra a tirania da sugestao, quando se gritava
a urn doente que nao se mostrasse muito flexfvel: 'Qu 'est-ee

que vous faites done? VOllS vous contre-suggestionnez!'

(em

Frances no texto).7 Dizia comigo mesmo que essa era a mais
gritante das injusti<;as e violencias, que 0 doente tinha todo 0
direito de recorrer it contra-sugestao,
quando estavam tentando
subjuga-Io por artiffcios de sugestao. Minha resistencia tomou
em seguida 0 sentido mais exato de me insurgir contra 0 fato

ignorante e fonnalista que atribt:i enorme importiincia as mais insignificantes
receitas. (N.E.)
6. Et voila pourquoi volre fitle esl muelle: Frase evocada para ridicularizar uma
expressao verbosa e incoerente. Trata-se de uma alusao a urn trecho da peya de
Moliere, Le medecin malgre lui: "... une cerlaine lI1alignite, qui est causee ... par
l'aLTete des hUll1eurs engendrees dans la cavile du diaphragme, il arrive que
ses vapeurs ... Ossabondus, nequeys, nequer, potariulI1 quipsa mulus. Voila
juslement ce qui fait que vOlre fiile est muelle." (N.E.)
7. "Mas, que e que 0 senhor esta fazendo? 0 senhor esta se contra-sugestionando!" (N.E.)
,

de que a sugesUio, que explicava ludo, se fUltasse, por sua vez,
iI explica<;ao. Eu ficava repetindo a seu respeito a velha brincadeira:

CristoV(lo earregava Cristo,
Cristo earregava 0 mundo inteiro,
Diga-me, entao: onde e que Cristovao
podia firmar os pes?"
E, se Freud continua deplorando que 0 conceito de sugestao
para uma concep<;ao cada vez mais relaxada,
que tao cedo nao the permitiria preyer 0 esclarecimento
do
fenomeno, 0 que ele nao teria dito do uso atual da no<;ao de
resistencia, e quanto nao teria no mfnimo incentivado nosso
l"sfor~o de restringir tecnicamente seu emprego? De resto, nossa
maneira de reintegra-la no conjunto do movimento dialetico da
analise talvez seja 0 que nos permitira, urn dia, fornecer uma
I mTIula da sugestao a prova dos criterios da experiencia.
Tal e 0 desfgnio que nos guia quando esclarecemos a resist ~ncia no momento de transparencia
em que ela se apresenta,
s 'gundo a feliz expressao do sr. Mannoni, pela ponta transfeI ncial.
E e por isso que a esclarecemos atraves de exemplos onde se
!lode ver em jogo a mesma sfncope dialetica.
Assim e que fizemos caso daquele cas08 com que Freud ilustra
II ' maneira quase acrobatica 0 que entende por desejo do sonho.
Ilqis, se ele 0 exp6e para cOltar pela raiz a obje<;ao da altera<;ao
que 0 sonho sofreria por sua rememora<;ao no relato, evidencia-se
('Iaramente que a elabora~ao do sonho s6 the interessa na medida
('m que se realiza no pr6prio relato, isto e, que 0 sonho s6 tern
valor para ele como vetor da fala. Tanto que todos os fenomenos
que ele indica, de esquecimento
e ate mesmo de dtivida, que
Vl'1ll entravar 0 relato, devem ser interpretados
como significantes
I\('ssa fala, e que, mesmo que s6 persista de urn sonho urn resfduo
I.I() fugaz quanto a lembran~a
flutuante do gato que se subtrai
I 'nha descambado

(;W, II-III, p.522, n.\. SE, V, p.517, n.2; Science des reves, pA27 [A
fllll'I'IJretarao dos sonhos, ESB, IV-V, Rio de Janeiro, Imago, 2~ed. rev., 1987,
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inquietantemente
diante dos olhos de Alice, isso serve apenas
para tornar mais evidente que se trata, nesse caso, do fragmento
partido daquilo que constitui no sonho sua ponta transferencial,
ou, noutras palavras, daquilo que, no dito sonho, dirige-se
diretamente
ao analista. No caso, pOl' intermedio
do termo
"canal",
unico vestfgio subsistente do sonho, isto e, pOl' um
son'iso, mas um sorriso impertinente
de mulher, com 0 qual
aquela a quem Freud se dera 0 trabalho de fazer saborear sua
teoria do Witz acolhe sua hOinenagem, e que se traduz na frase
que encerra a historia divertida que, a convite de Freud, ela
associa ao termo "canal": "Do sublime ao ridfculo ha apenas
urn passo."
Do mesmo modo, no exemplo de esquecimento de urn nome
que antes tomamos literalmente como 0 primeiro a surgir9 na
Psicopatologia da vida cotidiana, pudemos apreender que a
impossibilidade
de Freud de evocar 0 nome de Signorelli, no
dialogo mantido com 0 colega que era entao seu companheiro
de viagem, correspondeu
ao fato de que, ao censurar em sua
con versa anterior com esse homem tudo 0 que os ditos dele Ihe
sugeriam - tanto pOl' seu conteudo quanto pelas lembran~as
que Ihe vinham em cortejo - sobre a rela~ao do homem e do
medico com a morte, ou seja, com 0 mestre senhor absoluto,
Herr, signor, Freud literalmente abandonara em seu parceiro,
afastara de si, pOltanto, a metade partida (no sentido mais material
do termo, entenda-se) da espada da fala, e par algum tempo,
exatamente aquele em que continuou a se dirigir ao dito parceiro,
nao mais pudera dispor desse termo como material significante,
pOl' continual' ligado a significa~ao recalcada - ainda mais que
o tema da obra cujo autor se tratava de encontrar em Signorelli,
ou seja, 0 afresco do Anticristo em Orvieto, so fazia historiar
sob forma das mais manifestas, embora apocalfptica, esse domfnio, mestria da morte.
Mas sera possfvel nos contentarmos aqui em falar de recalque?
Sem duvida, podemos garantir-nos que ele esta presente, pelas
simples sobredetermina~6es
que Freud nos fornece do fenomeno,

9. Esse exe,nplo

realmente

de la vie quotidienne, p.I-8
VI, Rio de Janeiro,

Imago,

0 livro, GW, IV, p.5- I 2, Psychopathologie
[Sabre a psicopatologia cia vida cotidiana, ESB,

I jlodemos tambem confirmar, pela atualidade de suas circunsIIIIH.:ias,a importancia do que quero faze-Ios en tender na formula:
\I inconsciente
e 0 discurso do Outro.
Pois 0 homem que, no ato da fala, reparte com seu semelhante
\I pao da verdade,
partilha a mentira.
Mas, basta dizer isso? E poderia a fala af retrafda nao se
I'xlinguir diante do ser-para-a-morte,
depois de se haver dele
Iproximado num nfvel em que somente 0 chiste ainda e viavel,
('lIdo que as aparencias de seriedade para responder a sua
I'ravidade ja nao funcionavam senao como hipocrisia?
Assim, a morte nos traz a questao daquilo que nega 0 discurso,
Ill'm como de saber se e ela que introduz neste a nega~ao. Pois
II ncgatividade
do discurso, na medida em que faz existir 0 que
11:10 esta ali, remete-nos
a questao de saber 0 que 0 nao-ser, que
Sl' manifesta
na ordem simbolica, deve a realidade da morte.
Assim e que 0 eixo dos polos em que se orientava urn primeiro
l':lmpo da fala, cuja imagem primordial e 0 material da tessera
(onde encontramos a etimologia do sfmbolo), e aqui atravessado
pOl' uma dimensao secundaria nao recalcada, mas necessariaIIlcnte urn engodo. Ora, e dela que surge, com 0 nao-ser, a
ddini~ao da realidade.
Desse modo, ja vemos saltar 0 cimento com que a chamada
lIova tecnica costuma tapar suas fissuras, qual seja, urn recurso,
dcsprovido de qualquer crftica, a rela~ao com 0 real.
Pareceu-me impossfvel fazer melhor, para que voces soubess'm que essa crftica e absolutamente
consubstancial
ao pensaIllcnto de Freud, do que confiar a demonstra~ao disso ao sr. Jean
Ilyppolite, que nao apenas ilustra este seminario com 0 interesse
quc vem the trazer, mas que, pOl' sua presen~a, e para voces
wmo que urn garante de que eu nao me perca em minha dialetica.
Pedi-lhe que comentasse de Freud urn texto muito curto, mas
quc, por se situar em 1925, isto e, bem mais adiante no desenvolvimento do pensamento
de Freud, ja que e posterior aos
i'randes textos sobre a nova topica,lo leva-nos ao cerne da nova
qucstao levantada pOl' nosso exame da resistencia. Refiro-me ao
Into sobre a denega~ao.
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o sr. Jean Hyppolite, ao se encarregar desse texto, desobriga-me de um exercfcio em que minha competencia esta longe
de alcan<;:ar a sua. Agrade<;:o-lhe por haver aceito meu pedido e
Ihe passo a palavra sobre a Verneinung.11

Resposta ao comentdrio
de Jean Hyppolite
sobre a "Verneinung" de Freud

Espero que a gratidao que todos experimentamos
pela gentileza
que nos fez sr. Jean Hyppolite, com sua luminosa exposi<;:ao,
possa justificar aos olhos de voces, nao menos do que aos dele,
cspero, a insistencia que empenhei em the rogar que a fizesse.
Nao estara demonstrado af, mais uma vez, que, ao propor ao
cspfrito menos prevenido, ainda que decerto nao 0 menos tarimhudo, 0 texto de Freud que eu diria ser 0 de interesse mais local,
nu aparencia, nele encontramos
essa riqueza inesgotavel de
significa<;:6es que 0 oferece por destina<;:ao a disciplina do comcntario? Nao um desses textos bidimensionais,
infinitamente
pianos, como dizem os matematicos,
que tem apenas valor
riduciario num discurso constitufdo, mas um texto vefculo de
uma fala, na medida em que ela constitui uma nova emergencia
ua verdade.
Se convem aplicar a esse tipo de texto todos os recursos de
nossa exegese, nao e apenas, como voces tem aqui 0 exemplo,
para interroga-Io sobre suas rela<;:6es com aquele que e seu autor,
modo de crftica historica ou literaria cujo valor de "resistencia"
deve saltar aos olhos de um psicanalista formado, mas, antes,
para faze-Io responder as perguntas que ele formula a nos
mesmos, para trata-Io como uma fala verdadeira, dirfamos, se
conhecessemos
nossos proprios termos, em seu valor de transI"crencia.
Isso, e claro, sup6e que 0 interpretemos. Havera, com efeito,
melhor metoda crftico do que aquele que aplica a compreensao
dc uma mensagem os princfpios mesmos de compreensao de que
·Ia se faz vefculo? Esse e 0 modo mais racional de comprovar
sua autenticidade.
A fala plena, com efeito, define-se por sua identidade com
aquilo de que fala. E esse texto de Freud nos fornece um luminoso

exemplo disso, confirmando nossa tese do carater transpsicologico do campo psicanalftico, como 0 sr. Jean Hyppolite acaba
de Ihes dizer em termos apropriados.
Eis por que os textos de Freud revel am ter, no final das contas,
urn verdadeiro valor formativo para 0 psicanalista, ao habitwl-Io,
como ele deve estar - nos 0 ensinamos expressamente
-, ao
exercfcio de urn registro fora do qual sua experiencia nao e mais
nada.
Pois nao se trata de nada menos do que sua adequa~ao ao
nfvel do homem no qual ele se apreende, pense 0 que pensar ao qual ele e chamado a responder, queira 0 que quiser - e
pelo qual assume, haja 0 que houver, a responsabilidade.
Isso e
dizer que ele nao esta livre para se furtar a tal por urn recurso
hipocrita it sua qualifica~ao medica e uma referencia indeterminada aos fundamentos da c1fnica.
E que 0 new deal psicanalftico mostra mais de uma cara; na
verdade, ele a modifica segundo os interlocutores, de modo que,
passado algum tempo, ele tern tantas que Ihe sucede ser apanhado
em seus proprios alibis, fiar-se ele mesmo neles, ou encontrar-se
neles por engano.
Quanto ao que acabamos de ouvir, quero apenas indicar-Ihes
hoje as vias que isso abre para nossas investiga~6es mais conCl'etas,
o sr. Hyppolite, por sua analise, fez-nos transpor a especie
de desfiladeiro,
marcado pela diferen~a de nfvel no sujeito, da
cria~ao simbolica da nega~ao em rela~ao it Bejahung. Essa
cria~ao do sfmbolo, ressaltou ele, deve ser concebida como urn
momento mftico, mais do que como urn momenta genetico. Pois
nao podemos sequer relaciona-Ia com a constitui~ao do objeto,
uma vez que ela concerne a uma rela~ao do sujeito com 0 ser,
e niio do sujeito com 0 mundo.
Assim, Freud, nesse curto texto, como na totalidade de sua
obra, mostra-se muito it frente de sua epoca e bem longe de estar
em falta com os aspectos mais recentes da reflexao filos6fica.
Nao que ele se antecipe em nada ao moderno desenvolvimento
do pensamento sobre a existencia. Mas 0 citado pensamento e
apenas 0 aparato que detecta em alguns, e recobre em outros,
os contragolpes
mais ou menos bem compreendidos
de uma
medita~ao sobre 0 ser que vem contestar toda a tradi~ao de nosso
pensamento como safda de uma confusao primordial do ser no
ente.

II

Ora, nao podemos deixar de nos impressionar
com 0 que
Il'ansparece constantemente,
na obra de Freud, de uma proximidudc desses problemas, a qual permite pensar que as repetidas
Il'l'crencias as doutrinas pre-socraticas
nao trazem 0 simples
Icstcmunho de urn uso discreto de notas de leitura (que alias
snia contrario a reserva quase mistificante que Freud observa
1111 manifesta~ao
de sua imensa cultura), mas de uma apreensao
pl'opriamente metaffsica de problemas por ele atualizados.
que Freud designa aqui por afetivo, portanto, nao tern, se
(' que voltar a isso e preciso, nada a ver com 0 uso que fazem
Ii 'sse termo os defensores da nova psicanalise, ao se servirem
\ldc como de uma qualitas occulta psicologica para designar
('ssa vivencia, cujo ouro sutil, a Ihes darmos ouvidos, seria
fornecido apenas pela decanta~ao de uma alquimia superior, mas
('uja busca, quando os vemos ofegar diante de suas formas mais
lolas, evoca somente a suspeita de uma liga pouco nobre,
o afetivo, nesse texto de Freud, e concebido como aquilo
quc, de uma simboliza~ao primordial, conserva seus efeitos ate
IIlC5mo na estrutura~ao discursiva. Essa estrutura~ao, dita ainda
IlIlclectual, e propria para traduzir sob a forma de desconheciIII'nto 0 que essa primeira simboliza~ao deve a morte,
Somos assim levados a uma especie de interse~ao do simbolico
I' do real, que podemos
dizer imediata, na medida em que ela
llpcra sem intermediario imaginario, mas que se mediatiza, ainda
quc precisamente sob uma forma que se renega, pelo que foi
('xdufdo no primeiro tempo da simboliza~iio.
Essas formulas lhes sao acessfveis, malgrado sua aridez, por
Ilido 0 que condensam do uso, no qual voces tern a gentileza de
III' seguir, das categorias do simbolico, do imaginario e do real.
Quero dar-lhes uma ideia dos lugares ferteis cuja chave e 0
quc chamei ha pouco de desfiladeiro que elas definem.
Para tanto, extrairei de dois campos diferentes dois exemplos
lomo premissas; 0 primeiro,
do que essas formulas podem
\'sdarecer
sobre as estruturas psicopatologicas
e, ao mesmo
tl'lI1pO, fazer compreender na nosografia; 0 segundo, do que elas
fII/.cm compreender da c1fnica psicoterapica e, ao mesmo tempo,
1',Tlarecem quanto it teoria da tecnica.
() primeiro concerne a fun~iio da alucina~ao. Seguramente,
'.l'ria impossfvel superestimar a amplitude do deslocamento que
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se produziu na formulac;ao desse problema pela abordagem dita
fenomenologica
de seus dados.
Mas, seja qual for 0 progresso aqui efetuado, 0 problema da
alucinac;ao nem pOl' isso acha-se menos centrado nos atributos
da consciencia do que antes. Estorvo para uma teoria do pensamento que buscava na consciencia a garantia de sua certeza e,
como tal, situada na origem da hipotesc dessa contrafac;ao da
consciencia que a gente entende como pode sob 0 nome de
epifenomelio,
e novamente e mais do que nunca a tftulo de
fenomeno da consciencia que a alucinac;ao vem a ser submetida
a reduc;ao fenomenologica:
no que cremos ver seu sentido render-se a triturac,:ao das fOt'mas componentes de sua intencionalidade.
Nao ha exemplo mais espantoso de tal metoda do que as
paginas dedicadas a alucinac,:ao par Maurice Merleau-Ponty
na
Fenomenologia da percepriio. Mas os limites da autonomia da
consciencia que ele apreende tao admiravelmente
no proprio
fenomeno sao pOl' demais sutis de manejar para barrar 0 caminho
da simplificac,:ao grosseira da noese alucinatoria em que caem
os psicanalistas
atualmente,
utilizando as avessas as noc,:6es
freudianas para motivar numa irrupc,:ao do princfpio do prazer a
consciencia alucinada.1
Seria facil demais, no entanto, objetar a isso que 0 noema da
alucinac,:ao, aquilo a que se chamaria vulgarmente seu conteudo,
de fato mostra apenas a mais contingente relac,:ao com uma
satisfac,:ao qualquer do sujeito. POl' conseguinte,
a preparac,:ao
fenomenologica
do problema permite entrever que ela ja nao
tem valor, aqui, senao para enunciar os termos de uma verdadeira
conversao da questao, ou seja, saber se a noese do fenomeno
tem alguma relac,:ao necessaria com seu noema,
E aqui que 0 artigo de Freud posto na ordem do dia ocupa
seu lugar de apontar a nossa atenc,:ao 0 quanta 0 pensamento
freudiano e mais estruturalista do que se admite nas ideias aceitas.
Pois se falseia 0 sentido do princfpio do prazer ao desconhecer
que, na teoria, ele nunca e formulado sozinho.

I. Como exemplo desse simplismo,
podemos indicar 0 relatorio de R. de
Saussure no Congresso de Psiquiatria de 1950 e 0 usa que ele faz ali, para todos
os fins, desta no~ao francamente
nova: ii emo~ao alucinada!

I'

!'ois a configurac,:ao estrutural, nesse artigo, tal como 0 sr.
IIVPJlolite acaba de expJicita-la diante de voces, leva-nos de
IIlll'dialo, se soubermos ouvi-lo, para-alem da conversao que
I 'lH'amos como
necessaria. E e com essa conversao que tentarei
II (lsluma-los
ao analisar um exemplo onde quero que voces
111111111
a promessa de uma reconstituic,:ao realmente cientffica
till', dados do problema, da qual talvez sejamos juntos os artffices,
III,d' que encontremos para apreende-Io os meios que ate hoje
( Ilirlaram a alternativa crucial da experiencia.
N ,10 preciso, para encontrar esse exemplo, ir alem da retomada
tlillIlI-Ie que se ofereceu a nos na ultima vez, para interrogar um
11I1)lI1cntosignificativo da analise do "Homem dos Lobos".2
Acho que ainda esta presente em sua memoria a alucinac,:ao
11110 vestfgio
0 sujeito encontra
com a lembranc,:a. Ela surgiu
I IIIII icamente em seu quinto ana de vida, assim como na ilusao,
111111
falsidade seria demon strada, de ja te-Ia contado a Freud. 0
I Ilinc desse
fenomeno se tomara para nos mais leve pelo que
I 1I11hccemos de seu contexto.
Pois nao e de fatos acumulados
1111\' pode surgir uma luz, mas de um fato bem relatado,
com
I(lilas as suas correlac,:6es, isto e, com aquelas que, na impossiIlIlHlade de compreender
0 fato, justamente
0 esquecemos
illvo pela intervenc,:ao do genio que, nao men os justamente, ja
1IIIIlluia 0 enigma como se conhecesse sua ou suas soluc,:6es.
Esse contexto, voces ja 0 tem nos obstaculos que esse caso
11I'Il:Sentou a analise, e nos quais Freud parece progredir de
III prcsa emsurpresa.
Pois e claro que ele nao tinha a onisciencia
1111('
permite a nossos neo-praticantes
co local' 0 planejamento do
( .ISOcomo princfpio da analise. Alias, e nessa observac,:ao que
, k afirma com maxima forc,:a 0 princfpio contrario, ou seja, 0
Ill' quc preferiria renunciar ao equilfbrio inteiro de sua teoria do
IItl' desconhecer as mais fnfimas particularidades
de um caso
1111\'
a contestasse, 0 que equivale a dizer que, se a soma da
I xJlcriencia analftica permite destacar algumas formas gerais,
IIll1a analise so progride do particular para 0 particular.
(>s obstaculos do presente caso, bem como as surpresas de
1'1 ('ud, por menos que voces se lembrem nao apenas do que veio
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luz da ultima vez, mas do comentario que fiz a esse respeito
no primeiro ana de meu seminario,3 situam-se plenamente em
nos sa questao de hoje. A saber, a" intelectualiza<;ao" do processo
analftico, de urn lado, e a manuten<;ao do recalque, malgrado a
conscientiza<;ao do recalcado, de outro.
E assim que Freud, em sua inflexfvel inflexao a experiencia,
constata que, em bora 0 sujeito tenha manifestado em seu comportamento urn acesso, e nao sem audacia, a realidade genital,
esta permaneceu como letra morta para seu inconsciente, on de
reina sempre a "teoria sexual" da fase anal.
Desse fen6meno, Freud discerne a razao no fato de que a
posi<;ao feminina assumida pelo sujeito, na capta<;ao imaginaria
do trauma primordial (ou seja, aquele cuja historicidade
da
comunica<;ao do caso seu principal motivo), torna-Ihe impossfvel
aceitar a realidade genital sem a amea<;a, desde entao inevitavel
para ele, da castra<;ao.
Porem 0 que ele diz da natureza do fen6meno e muito mais
notavel. Nao se trata, diz-nos, de urn recalque (Verdriingung),
pois 0 recalque nao pode ser distinguido do retorno do recalcado
pelo qual aquilo de que 0 sujeito nao pode falar, ele 0 grita por
todos os poros de seu ser.
Da castra<;ao, diz-nos Freud, esse sujeito nada queria saber

a

no sentido do recalque - er vor ihr nichts wissen wolte im
Sinne der Verdriingung.4 E, para designar esse processo, ele
emprega 0 termo Verwerfung, para 0 qual proporemos, pensando
bern, 0 termo "supressao"
[retranchement].5
Seu efeito e uma aboli<;ao simb6lica.

Pois, quando Freud diz:

HEr verwarfsie, ele suprimiu a castra<;ao" (acrescentando: "und
blieb Ql!f dem Standpunkt des Verkehrs im After, e permaneceu
no statu quo do coito anal" 6), ele continua: "Nao se po de dizer
por isso que tenha side propriamente

formulado

nenhum jufzo

3. Ou seja, em 1951-52.
CW, XII, p.ll?; Cinq psychanalyses, p.389 [ESE, XVII].
5. Sabe-se que, pesando rnelhor esse tertno, lraduzi-Io por "foraclusao" prevalcceu, por intervenitao nossa. [0 terrno inicial a que Lacan se refere e reu'anchement: supressao, elirninaitao, corte (de parte de urn todo), relirada, subtraitao,
dirninuiitao. (N.E.)]
6. CW, XII, p.ll?; Cinq psychanaly.fes, p.389 [ESE, XVII].
4.

1I1lr(: sua existencia, mas foi exatamente como se ela nunca
Iillllvcsse existido.,,7
Algumas paginas antes, ou seja, logo depois de haver deter1I1111:1do
a situa<;ao hist6rica desse processo na biologia de seu
IIWi1o, Freud conclufra
distinguindo-o
expressamente
do recalli"i', nos seguintes termos: Eine Verdriingung ist etwas anderes
"/1' ('ine Verwerfung.8 0 que, na tradu<;ao francesa,
e-nos apret IIl:1do nestes
termos: "Urn recalque e algo diferente de urn
"II/,ll que rejeita e escolhe." Deixo a criterio de voces julgar
lilli' tipo de maleficio
e preciso admitir no destino dado aos
It IllS de Freud em frances, se nos recusarmos a crer que os
II "Iutores combinaram
entre si torna-los incompreensfveis,
sem
I 11.11' do que acrescenta a esse efeito a completa extin<;ao da
'IvI,,;idade de seu estilo.
() processo de que se trata aqui sob 0 nome de Verwerfung,
I que nao tenho notfcia
de que algum dia tenha side objeto de
11111 'omentario
urn pouquinho consistente na literatura analftica,
1111:1
sc muito precisamente num dos tempos que sr. Hyppolite
III IIb:l de destacar
para voces na dialetica da Verneinung: trata-se
I
:I1:lmente do que se op6e a Bejahung primaria e constitui como
III IItjuilo que e expulso. Como voces comprovarao por urn sinal
111111 cvidencia os surpreendera.
Pois e aqui que nos encontramos
1111 ponto em que os deixei da ultima vez, e que nos sera muito
IIIIUSfacil de transpor depois do que acabamos de aprender com
II discurso
do sr. Hyppolite.
Irei adiante, portanto, sem que os mais apaixonados pela ideia
Ii,' desenvolvimento,
se ainda ha algum deles aqui, possam
1I1'1t"lar-me a data tardia do fen6meno,
uma vez que 0 sr.
Ilyppolite lhes mostrou de maneira admiravel que e miticamente
'lilt' Freud 0 descreve como primordial.
A Verwerfung, portanto, corta pela raiz qualquer manifesta9ao
Iii, mdem simb6lica, isto e, da Bejahung que Freud enuncia como
" pmccsso primario em que 0 jufzo atributivo se enrafza, e que
IIllll ~ outra coisa senao a condi9ao
primordial para que, do real,
d,:lIll1a coisa venha se oferecer a revela<;ao do ser, ou, para
I Illprcgar
a linguagem de Heidegger, seja deixado-ser. Pois e

I
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justamente a esse ponto recuado que Freud nos leva, uma vez
que e so depois dele que se podeni encontrar 0 que quer que
seja como ente.
Tal e a afirmar;ao inaugural, que ja nao pode ser renovada
senao atraves das formas veladas da fala inconsciente,
pois e
somente pela negar;ao da negar;ao que 0 discurso humano permite
vol tar a ela.
Mas, com 0 que nao foi deixado ser nessa Bejahung, 0 que
entao advem? Freud nos disse inicialmente: 0 que 0 sujeito assim
suprimiu (veiwoifen) da abertura para 0 ser, dizfamos, nao sera
reencontrado em sua historia, se designarmos por esse nome 0
lugar on de 0 recalcado vem a reaparecer. E que - per;o-Ihes
que notem como e impressionante
essa formula, por nao ter a
menor ambigiiidade - 0 sujeito nao quererii "saber nada disso
no sentido do recalque". Pois, com efeito, para que ele tivesse
que conhece-Io nesse senti do, seria preciso que isso, de algum
modo, tivesse vindo a luz pela simbolizar;ao primordial. Mais
uma vez, porem, que acontece com isso? 0 que acontece, voces
podem ver: 0 que nao veio a luz do simb6lico aparece no real.
Porque e assim que se deve compreender a Einbeziehung ins
Ich, a introdur;ao no sujeito, e a Austossung GUS dem Ich, a
expuIsao para fora do sujeito. E esta ultima que constitui 0 real,
na medida em que ele e 0 domfnio do que subsiste fora da
simbolizar;ao. E e por isso que a castrar;ao, aqui suprimida pelo
sujeito dos proprios limites do possfvel, mas igualmente subtrafda, por isso, das possibilidades
da fala, vai aparecer no real,
erraticamente, isto e, em relar;6es de resistencia sem transferencia
- dirfamos, para retomar a metMora de que nos servimos ha
pouco, como uma pontuar;ao sem texto.
Pois 0 real nao espera e nao espera nomeadamente 0 sujeito,
ja que nada espera da fala. Mas esta ali, identico a sua existencia,
rufdo onde tudo se pode ouvir, e prestes a submergir com seus
estrondos 0 que 0 "princfpio de realidade" constroi nele sob 0
nome de mundo externo. Isso pOl'que, se 0 jufzo de existencia
funciona mesmo como 0 entendemos
no mito freudiano, e
justamente
as custas de um mundo do qual a astucia da razao
11
retirou duas vezes sua parte.
Nao ha outro valor a dar, com efeito, a reiterar;ao da divisao
entre 0 fora e 0 dentro articulada pela frase de Freud: Es ist,

lI'il' man sieht, wieder eine Frage des A ussen und Innen. "Trata-se
Ilovamente, como se ve, de uma questao do fora e do dentro."
1':111 que momento, de fato, surge essa frase? - Primeiro h?~ve
II expulsao primaria, isto e, 0 real como externo ao sUJelto,
Ikpois, no interior da representar;ao (Vorstellung), constitufda
11('la reprodur;ao (imaginaria) da percepr;ao primaria, a discrimiIlll<;aoda realidade como aquilo que, do objeto dessa percepr;ao
pl'imaria, nao apenas e instaurado como existente pelo sujeito,
III:1Spode ser reencontrado (wiedergefunden) no lugar onde este
pode apoderar-se dele. E somente nisso que a operar;ao, por mais
dt'sencadeada que seja pelo princfpio do prazer, escapa a seu
domfnio. Mas, nessa realidade que 0 sujeito tern que compor
'q~undo a gama bem temperada de seus objetos, 0 real, como
tlprimido da simbolizar;ao primordial, jii estii presente. Pod~1IlI1110S
ate dizer que fala sozinho. Eo sujeito po de ve-lo emerglr
dl'ia sob a forma de uma coisa que esta longe de ser urn objeto
'I" ' 0 satisfar;a, e que so da maneira mais incongruente concerne
Ii sua intencionalidade
atual: e a alucinar;ao, como algo que se
dll'erencia radical mente do fenomeno interpretativo.
Coisa da
'Illal vemos aqui, sob a pena de Freud, 0 testemunho transcrito
t II 'omo ditado pelo sujeito.
() sujeito Ihe conta, com efeito, que, "quando tinha cinco
1I10S,estava brincando no jardim ao lado de sua baba e fazia
1'lIlalhes na casca de uma das nogueiras (cujo papel conhecemos
I III seu sonho).
De repente, observou, com urn terror inexprimf\'1, que havia cortado
seu dedo mfnimo (da mao direita ou
, querda? - ele nao sabe), e que esse dedo estava presQ apenas
IlI'la pele. Ele nao sentiu nenhuma dol', porem uma grande
IIlsicdade. Nao teve coragem de dizer 0 que quer que fosse a
",Il1ri, que estava apenas a alguns passos dele; deixou-se cair
1111111 banco e assim permaneceu,
incapaz de lanr;ar outro olhar
1'11':1 0 dedo. No fim, acalmou-se,
olhou bem para 0 dedo e 'I plill so! ele estava perfeitamente
intacto."
I) 'ixemos a Freud a preocupar;ao de nos confirmar, com seu
I S\ 'J'll pulo habitual,
atraves de todas as ressonancias tematicas e
tillS
correlar;6es biograficas que extrai do sujeito pOl' meio da
1',0,' lciar;ao, toda a riqueza simbolica do roteiro alucinado. Mas,
IJlldlllo a nos, nao nos deixemos fascinar pOl' ela ..
As correlar;6es do fenomeno nos ensinarao mms, quanta ao
'1"1' 1I0S interessa, do que 0 relato que 0 submete as condir;6es
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do discurso. Que seu conteudo se dobre a
de transmissibilidade
este tao facilmente, que chegue ate a se confundir com os temas
do mito ou da poesia, decerto levanta uma questao, que se
formula prontamente, mas que talvez exija ser reformulada num
segundo tempo, nem que seja pOl' sabermos, logo de safda, que
a solu~ao simples nao e suficiente aqui.
Na verdade, destaca-se do relata do epis6dio urn fato que de
modo algum e necessario a sua compreensao, antes pelo contrario:
e a impossibilidade
em que ficou 0 sujeito de falar dele naquele
momento. Ra nisso, observe-se, uma inversao da dificuldade relacionada com 0 casu de esquecimento de urn nome que analisamos
ha pouco. La, 0 sujeito deixou de dispor do significante; aqui, para
diante da estranheza do significado. E isso, a ponto de nao poder
comunicar 0 senti men to que experimenta, nem mesmo sob a forma
de urn apelo, embora tenha a seu alcance a pessoa mais apropriada
para ouvi-Io: sua amada Nania.
Longe disso, se voces me permitem a familiaridade do termo
da gfria, pOl' seu valor expressivo, ele nao da urn pio; 0 que
descreve sobre sua atitude sugere a ideia de que nao e apenas
numa posi~ao de imobilidade que se afunda, mas numa especie
de funil temporal de onde retorna sem tel' podido con tar as voltas
de sua descida e sua subida, e sem que seu retorno a superffcie
do tempo comum tenha correspondido
em nada a seu esfor~o.
o tra~o de mutismo aterrorizado reencontra-se de maneira
notavel num outro caso, quase calc ado neste, e relatado por
Freud a prop6sito de urn correspondente
ocasional.9
o tra~o do abismo temporal nao deixara de mostrar correla~6es
significativas.
Vamos encontra-las, com efeito, nas formas atuais em que se
produz a rememora~ao. Voces sabem que 0 sujeito, no momenta
de iniciar seu relato, supos primeiro que ja 0 havia contado, e
que esse aspecto do fenomeno pareceu a Freud que merecia ser
considerado
a parte, fazendo-se objeto de urn dos textos que
constituem este ana nosso programa.IO

Cf." Ober fausse reconnaissance (" deja raconte") wahrend del' psycho-analytischen Arbeit", CW, X, p. 116-23, trecho citado, p.122. Trad. inglesa, Call.
Papers, II, 334-41, p.340 ["Fausse reconnaissance (deja raCOlUe) no tratamento
psicanalftico", ESB, XIII, Rio de Janeiro, Imago, I" ed.].
10. E 0 artigo citado ha pouco.
'
9.
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pr6pria maneira como Freud chega a explicar essa ilusao
oil 11'1l1hran~a,ou seja, pelo fato de 0 sujeito haver contado em
IIIIIIS ocasi6es 0 epis6dio da compra feita por urn tio, a seu
III dido, de urn canivete
de bolso, enquanto sua irma ganhara urn
Ii Ill, s6 retera nossa aten~ao pelo que implica da fun~ao da
Ii Ilillran~a encobridora.
()lIlro aspecto do movimento da remem?ra~ao
parece-nos
I IIl1wrgir
para a ideia que iremos enunciar. E a corre~ao que 0
"11'110 faz secundariamente,
ou seja, a de que a nogueira de que
I II ala no relato, e que nao nos e menos familiar do que a ele
'1lllllldo ele evoca sua presen~a no sonho de angustia - que e,
III \ 'l"La maneira, a pe~a mestra do material desse casu -, e
I III duvida trazida
para este de outro lugar, isto e, de uma outra
Ii IlIllran~a de alucina~ao em que e da pr6pria arvore que ele faz
IIll1lar sangue.
Nao nos indica esse conjunto, num carater como que extraII lilporal da rememora~ao, alguma coisa como 0 selo de origem
III qlle e rememorado?
,.; acaso nao encontramos
nesse carater algo, nao identico,
IIIIISque poderfamos dizer complementar
ao que se produ~ n.o
I \IlIOSOsentimento do deja vu, que, desde que passou a constltUir
I nllz dos psic610gos, nem por isso foi esclarecido, apesar do
1111111
'ro de explica~6es que recebeu, e as quais nao e por acaso
111'111
por gosto pela erudi~ao que Freud relembra no artigo de
II'It' falavamos ha pouco?
Jloderfamos dizer que 0 sentimento do deja vu vem ao encontro
till :t1l1cina~ao en'atica, que e 0 eco imaginario que surge como
I\'~p()sta a urn ponto da realidade que pertence ao limite onde
I I,' roi suprimido
do simb6lico.
Isso quer dizer que 0 sentimento de irrealidade e exatamente
II Illcsmo fenomeno
que 0 sentimento de realidade, se designarIII1ISpor esse termo 0 "clique"
que assinala 0 ressurgimento,
1 II0 de obter, de uma lembran~a
esquecida. 0 que faz com que
" s 'gundo seja senti do como tal que ele se produz no in_terior
till tcxto simb61ico que constitui 0 registro da rememora~ao, ao
pllSSO que 0 primeiro cOlTesponde as formas imemoriais que
IIpllrccem no palimpsesto do imaginario, quando 0 texto, ao se
Illtl'l'rOmper, desnuda 0 suporte da reminiscencia.
.
.
S6 c preciso, para compreender
isso na teona freudlana,
I III 'nde-Ia
ate 0 fim, pois, se nela toda representa~ao vale apenas

e
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pelo que reproduz da percepc;:ao primeira, tal recorrencia nao
pode deter-se nesta senao a tftulo mftico. Essa observac;:ao ja
remetera Platao a ideia eterna; e preside, em nossos dias, 0
renascimento
do arquetipo. Quanto a n6s, contentar-nos-emos
em observar que e apenas pelas articulac;:oes simb61icas que a
enredam a urn mundo inteiro que a percepc;:ao adquire seu carater
de realidade.
Mas 0 sujeito nao experimenta urn sentimento men os convincente ao esbarrar no sfmbolo que original mente suprimiu de sua
Bejahung. Pois nem por isso esse sfmbolo entra no imaginario.
Ele constitui, diz-nos Freud, aquilo que nao existe propriamente;
e e como tal que ek-siste, pois nada existe senao sobre urn
suposto fundo de ausencia. Nada existe senao na medida em que
nao existe.
Do mesmo modo, e isso que aparece em nosso exemplo. 0
conteudo da alucinac;:ao, tao macic;:amente simb6lico, deve seu
aparecimento no real ao fato de nao existir para 0 sujeito. Com
efeito, tudo indica que este continuou fixado, em seu inconsciente, numa posic;:ao feminina imaginaria que tira todo 0 sentido
de sua mutilac;:ao alucinat6ria.
Na .ordem simb6lica, os vazios sac tao significativos quanta
os chelOs; realmente parece, ao ouvir Freud hoje, que e a hiiincia
de urn vazio que constitui 0 primeiro passo de todo 0 seu
movimento dialetico.

E justamente isso que explica, ao que parece, a insistencia do
esquizofrenico
em reiterar esse passo. Em vao, ja que, para ele,
todo 0 simb6lico e real.
E bem diferente, nisso, do paran6ico, de quem mostramos em
nossa tese as estruturas imaginarias preponderantes,
isto e, a
retro-ac;:ao para urn tempo cfclico, que torna tao diffcil a anamnese
de seus disturbios, de fenomenos elementares que sac apenas
pre-significantes,
e que s6 depois de uma organizac;:ao discursiva
longa e penosa conseguem estabelecer, constituir, esse universo
sempre parcial a que se chama urn delfrio. J J

II. De la psychose paranoiaque dans ses rapporls avec la personnalili, Paris,
L~ FranqOls,. 1932 [Da psicose paranoica em .\lIas relar,;iJescom a personalidade,
RIO de Janeiro, Forense Universitaria, 1'987J.

DClenho-me nestas indicac;:6es, que retomaremos num trabalho
Iil1ico, para dar urn segundo exemplo que poe a prova nossas
\ Illocac;:6es de hoje.
I

I\~sc cxemplo concerne a urn outro modo de interferencia entre
simb6lico e 0 real, nao, desta vez, sofrido pelo sujeito, mas
pilI' cle atuado. Trata-se do modo de reac;:ao que se designa na
Il'cnica pelo nome de acting out, nem sempre bem delimitando
,'II scntido;
e veremos que nossas considerac;:6es de hoje sac
pl()pfcias a renovar sua noc;:ao.
o acting out que examinaremos, por ser aparentemente de
I 10 pouca conseqiiencia para 0 sujeito quanto a alucinac;:ao que
"'aha de nos reter, nem por isso e menos demonstrativo.
Se nao
,It· vera permitir-nos
ir tao longe, e pOl"que 0 autor de quem 0
Illll1amos emprestado
nao exibe 0 poder de investigac;:ao e a
PI'llclrac;:ao divinat6ria de Freud, e pOl'que, para tirar dele maior
IIISlruc;:ao,logo nos faltara material.
'om efeito, ele e relatado pOl' Ernst Kris, autor cuja impor1lllH.:iano entanto reside em fazer parte do triunvirato que se
1"11 'urregou de dar ao new deal da psicologia
do ego seu status
tit' algum modo oficial, e ate mesmo passar como sendo a cabec;:a
pt'llsante desta.
Ncm por isso ele nos da uma f6rmula mais segura, e os
pi' 'ccitos tecnicos que esse exemplo pretensamente
ilustra, no
.tI'ligo "Ego psychology
and interpretation
in psychoanalytic
II1l'rapy" , 12 desembocam, em seu vaivem - onde se distinguem
I.' nostalgias
do analista de velha cepa -, em noc;:6es preto-eilrallco cujo exame adiaremos para depois, sempre na esperanc;:a,
,t1i:ls, da vinda do simpl6rio que, enfim calibrando em sua
IlIgcnuidade essa presunc;:ao do analista normalizador, Ihe desfira,
',t'lI1 que ninguem tenha que se intrometer, 0 golpe definitivo.
Consideremos,
por ora, 0 caso que ele nos apresenta, para
II a/.cr a luz a elegiincia com que, podemos
dizer, ele 0 destacou,
\' isso em razao de princfpios dos quais sua intervenc;:ao decisiva
1IIIlstra a aplicac;:ao magistral: entenda-se, 0 apelo ao ego do
',llj 'ilO, a abordagem "pela superffcie", a referencia a realidade
I' II/Iti quanti.
II

Eis, portanto, urn sUJelto que ele recebeu em posl~ao de
segundo analista. Esse sujeito esta grave mente bloqueado em
sua profissao, profissao intelectual que parece nao muito distante
da nos sa. Isso e 0 que se traduz ao nos ser dito que, embora
ocupando uma posi~ao academica respeitada, ele nao conseguia
avan~ar para urn posta mais elevado, pela impossibilidade
de
publicar suas pesquisas. 0 entrave e a compulsao mediante a
qual ele se sente impelidb a pegar as ideias dos outros. Obsessao
com 0 plagio, pOltanto, ou com 0 plagiar. No ponto em que se
encontra, depois de haver obtido uma melhora pragmatica de
sua primeira analise, sua vida gravita em torno de urn scholar
brilhante, no tormento incessantemente
alimentado
de evitar
roubar as ideias dele. De qualquer modo, urn trabalho esta prestes
a ser publicado.
E urn belo dia, eis que ele chega a sessao com urn ar de triunfo.
Esta feita a prova: ele acaba de par as maos num livro, na biblioteca,
que contem todas as ideias do seu. Pode-se dizer que nao conhecia
o Iivro, ja que apenas passara os olhos nele, nao fazia muito tempo.
Nao obstante, ei-lo plagiador, a despeito de si mesmo. A analista
(uma mulher) que fizera seu primeiro perfodo de analise (tranche,
como se diz em nossa slang) tinha mesmo razao quando Ihe dizia
algo como" quem roubou, roubara" ,ja que, tambem na puberdade,
era comum ele surrupiar livros e doces.
E af que Ernst Kris, pOl' sua ciencia e sua audacia, intervem,
nao sem a consciencia de nos fazer aquilata-Ias, sentimento em
que talvez 0 deixemos a meio caminho. Ele pede para vel' esse
livro. Ele 0 Ie. Descobre que nada justifica 0 que 0 sujeito
acredita Ier nele. Somente ele e que atribui ao autor tel' dito tudo
o que ele pretende dizer.
A partir de entao, diz-nos Kris, a questao muda de Figura.
Logo transpira que 0 colega eminente se apoderara reiteradas
vezes das ideias do sujeito, arranjara-as a seu gosto e simplesmente as copiara, sem fazer men~ao a ele. E era isso que 0
sujeito temia tirar-Ihe, sem reconhecer ali seu patrimonio.
Anuncia-se uma nova era de compreensao. Se eu dissesse que
o grande cora~ao de Kris the havia aberto as portas, decerto nao
obteria seu assentimento. Ele me diria, com a seriedade proverbialmente atribufda ao papa, que havia seguido 0 principio geral
de abordar os problemas pela superffcie. E pOl' que nao dirfamos
tambem· que ele os toma pelo lado de fora, e ate que bem se

IHIlI 'ria ler uma pitada de don-quixotismo.inadvertido

na maneira
toma decisoes em materia tao dehcada quanto 0 fato do
pillgio?
.
A inversao de inten~ao cuja li~ao hoje tlvemos que reaprender
1'111 Freud leva a alguma coisa, sem duvida,
mas nao esta dito
qll' seja a objetividade. Na verdade, se podemos tel' certeza de
1111 ' nao sera sem proveito que resgataremos
~ bela alma de ~ua
II"volta contra a desordem do mundo, para po-Ia de sobrea~lso
qllanto ao papel que desempenha nele, 0 inverso nao e v~r.dadeJr..?,
I' llao deve bastar-nos
que alguem se acuse de uma ma mten~ao
pllra que the asseguremos que ele nao e absolutamente culpado.
Scria uma bela oportunidade,
no entanto, de podermos nos
dill' conta de que, se ha ao menos urn prec~ncei~~ do ,qual 0
psicanalista deveria se desvencilha~ ~ela p~lca~al.l~e, e 0 da
propriedade intelectual. Isso sem duvlda tena fa~lhtado, para
uc1e que aqui seguimos, reencontrar-se
na manelra como seu
pr6prio paciente 0 ouvia.
.,
_
.,
.
E, ja que se salta a barreira de uma mterdl~~o, alIas .m~ls
Imaginaria do que real, para permitir ao anaiista urn JUIZO
dllcumentado, pOl' que nao perceber que e perm~nece~ ~o.abstrato
llao cxaminar 0 conteudo proprio das ideias aqui em IItlglO, posto
qllc ele nao poderia ser indiferente?
_
A incidencia vocacional da inibi~ao, em suma, talvez nao
d "va ser total mente negligenciada,
ainda que seus efeitos proIissionais paI'e~am evidentemente
mais importantes na perspecliva culturalmente especificada do success.
Pois, se pude notal' uma certa reserva na ~xpo,si.~ao dos
principios de interpreta~ao abarcados pOl' uma pSlcanalise doravante voltada para a ego psychology, nao nos poupam, ao
l'ontrario, no comentario do caso, de nada.
Reconfortando-se
de passagem, com urn encontro que Ihe
parece dos mais feliz~s com as formulas do honoravel sr: Bibring,
() sr. Kris nos expoe seu metoda: "Trata-se de determmar, num
p'rfodo preparatorio (sic), os patterns de. comport~mento
p:es "ntes e passados do sujeito (cf. p.24 do ar~lgo~. AqUi se no~ara~,
pri meiro, suas atitudes de crftica e admlra~ao ~~. rela~~o .as
id6ias dos outros; depois, a rela~ao destas com as Idelas propnas
do paciente."
Que me desculpem pOl' seguir 0 t~xto passo a
pas so. E que e preciso, aqui, que ele nao nos delxe nenhuma
duvida quanto ao pensamento
de seu autor. "Vma vez nesse
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ponto, a comparac;:aa entre a produtividade
do paciente e ados
outros deve ser examinada com 0 maximo detalhe. POl' ultimo,
a deturpac;:ao de imputar aos outros suas proprias ideias podeni
enfim ser analisada, e 0 mecanisme do 'deve e haver', tornado
consciente."
Urn dos saudosos mestres de nossa juventude,
a quem no
entanto nao podemos dizer que tenhamos seguido nos ultimos
circunloquios de seu pensamento, ja havia designado 0 que nos
e descrito aqui pelo nome de "balancismo". Claro, nao se deve
desdenhar de tornar consciente urn sintoma obsessivo, mas outra
coisa muito diferente e fabrica-Io por inteiro.
Abstratamente
formulada, essa analise, descritiva, segundo
nos e esclarecido, nao me parece todavia muito diferenciada do
que nos e relatado sabre 0 modo de abordagem que a primeira
analista teria seguido. Pois nao nos fazem misterio de que se
trata da sra. Melitta Schmideberg, citando-se uma Frase extrafda
de urn comentario que eIa teria feito publicar desse caso: "Urn
paciente que, durante a puberdade, cometera furtos de vez em
quando, ( ... ) conservou, mais tarde, urn certo pendor para 0
plagio (... ) A partir daf, ja que para ele a atividade estava ligada
ao roubo, 0 esforc;:o cientffico ao plagio ... etc."
Nao pudemos verificar se essa Frase esgota 0 papel exercido
fla amilise pela autora em questao, de vez que uma parte da
literatura analftica, infelizmente, passou a ser de muito diffcil
acesso.13
Mas compreendemos
melhor a enfase do autor cujo texto
[emos em maos quando ele alardeia sua conclusao: "Agora e
possfvel comparar os dois tipos de abordagem analftica."
Isso pOI'que, a medida que ele vai precisando concretamente
em que consiste 0 seu, vemos 0 que quer dizer essa analise dos
patterns do comportamento
do sujeito: trata-se, propriamente,
de inscrever esse comportamento
nos padroes do analista.
Nao e que nao se remexa em mais nada. E vemos desenhar-se,
com 0 pai eo ava, uma situac;:ao a tres de aspecto muito atraente,
ainda mais que 0 primeiro parece nao ter conseguido,
como
acontece, manter-se no nfvel do segundo, urn sabio eminente em
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sua especialidade. Nesse ponto, ha algumas artimanhas a respeito
do avo e do pai que nao era grande, 14 as quais talvez houvessemos
preferido algumas indicac;:oes sobre 0 papel da morte em to do
esse jogo. Que os peixes grandes e pequenos das pescarias com
o pai simbolizam a c1assica "comparac;:ao" que, em nosso mundo
mental, assumiu 0 lugar ocupado noutros seculos por outras mais
galantes, nao temos duvida! Mas nada disso, se me atrevo a
dizer, parece-me pescado pelo lado certo.
Nao darei outra prova disso senao 0 corpo de delito prometido
em meu exemplo, ou seja, justamente
0 que 0 sr. Kris nos
apresenta como 0 trofeu de sua vitoria. Ele acredita ter atingido
o objetivo, e comunica isso a seu paciente: "So as ideias dos
outros e que sao interessantes,
sao as unicas boas de pegar;
apossar-se delas e uma questao de saber como proceder" assim traduzo 0 engineering, pois acho que ele faz eeo ao celebre
how to norte-americano,
vejamos se nao e isto: uma questao de
planejamento.
"Nesse ponto de minha interpretac;:ao" , diz-nos Kris, "aguardei a reac;:ao de meu paciente. 0 paciente calou-se, e a propria
durac;:ao desse silencio",
afirma ele, pois vai medindo seus
efeitos, "tern uma significac;:ao especial. Entao, como que tornado
por uma subita luz, ele proferiu estas palavras: 'Ao meio-dia,
quando saio da sessao antes do almoc;:o, e antes de voltar ao
escritorio, sempre dou uma volta pela rua tal" (uma rua, explica-nos 0 autor, muito conhecida por seus restaurantes pequenos,
mas onde se e bem servido) "e espio os cardapios atras das
vitrines da entrada. E num desses restaur<lntes que costumo
encontrar meu prato predileto: miolos frescos."
Essa e a palavra final de sua observac;:ao. Mas 0 vivfssimo
interesse que tenho pelos casos da sugerida gerac;:ao de ratos por
montanhasl5 ha de rete-Ios por mais urn momento, espero, se eu
lhes pedir para examinar isto comigo.

14. Laean usa aqui as expressoes
(N.E.)
Il Cf., se for possfvel:
Melitta Sehrnideberg,
Es-SlOrung", Atschr. f psa. Pad., VIII, 1934,

"Intellektuelle

Hernmung

und

grand-pere (avo) e pere qui n'etait pas grand.

ao ditado franees "C'esl fa montagne qui accouche d'une souris"
montanha pal'indo um rato"), usada a guisa de troc,;a quando se obtern
resultados medfocres ou decepcionantes
de urn projeto grandioso. (N.E.)
15. Alusao

(" E uma

[398]

Trata-se, sob todos os aspectos, de urn exemplar da especie
chamada acting out, sem duvida de pequeno porte, mas de muito
boa constituir;ao.
So 0 prazer que parece trazer a seu parteiro e que me espanta.
Achara ele que se trata de urn produto valido do id,16 que a
excelencia de sua arte teria conseguido provocar?
Que, certamente, a confissao que dele faz 0 sujeito tern todo
o seu valor transferencial,
disso nao ha duvida, embora 0 autor
tenha tornado a decisao delibenida, como sublinha, de nos poupar
todos os detalhes concernentes a articular;ao - e aqui eu mesmo
sublinho - entre as defesas (cuja desmontagem ele acaba de
nos descrever) e as resistencias do paciente na amilise.
Mas, quanto ao ato em si, 0 que compreender dele, senao ver
nisso propriamente uma emergencia de uma relar;ao oral primOl'dialmente "suprimida",
0 que sem duvida explica 0 relativo
fracasso da primeira analise?
Mas 0 fato de ela aparecer aqui sob a forma de urn ato
total mente incompreendido
pelo sujeito nao nos parece, para
este, ser de nenhum beneffcio, ainda que nos mostre, pOl' outro
lado, aonde leva uma analise das resistencias que consiste em
se confrontar com 0 mundo (os patterns) do sujeito para remodela-lo segundo 0 do analista, em nome da analise das defesas.
Nao duvido que 0 paciente se sinta muito bern, no fim das contas,
em entrar por isso mesmo numa dieta de miolos frescos. Assim
estara praticando urn pattern a mais, aquele que urn grande
numero de teoricos confere, em termos apropriados, ao processo
da analise, qual seja, a introjer;ao do eu do analista. Ha que
esperar, com efeito, que tambem af seja da parte sadia que eles
pretendem falar. E, nesse aspecto, as ideias do sr. Kris sobre a
produtividade
intelectual parecem-nos garantias adequadas para
a America.
Parece superfluo perguntar como ele se arranjara com os
miolos frescos, os miolos reais, aqueles que se manda dourar na
manteiga, sendo recomendavel uma retirada previa da pia-mater
que requer muito cui dado. Mas nao se trata de uma pergunta
va, pois suponhamos que Fosse pelos rapazinhos que se descobrisse a mesma prediler;ao, exigindo requintes nao men ores: nao

haveria, no fundo, 0 mesmo mal-entendido?
E esse acting-out,
como se diz, nao seria igualmente alheio ao sujeito?
Isso quer dizer que, ao abordar a resistencia do eu nas defesas
do sujeito, ao fazer a seu mundo as perguntas que ele mesmo
deveria responder, pode-se atrair para si respostas muito incongruentes, e cujo valor de realidade, a tftulo das pulsoes do sujeito,
nao e 0 que se faz reconhecer nos sintomas. E isso que nos
permite compreender melhor 0 exame feito pelo sr. Hyppolite
das teses trazidas por Freud na Verneinung.
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A coisa freudiana
ou Sentido do retorno a Freud

em psicandlise
AMPLlAc;::Ao DE UMA CONFERENCIA
PROFERIDA
NA CLiNICA NEUROPSIQUIATRICA
DE VIENA
EM 7 DE NOVEMBRO DE 19551

Nestes dias em que Viena, a fim de novamente se fazer ouvir
pela voz da Opera, retoma numa variante patl~tica 0 que foi sua
missao de sempre, num ponto de convergencia
cultural cujo
concerto ela soube fazer, nao creio estar vindo evocar fora de
hora a efei<;ao peIa qual eIa fican'i, desta vez para sempre, ligada
a uma revolu<;ao do conhecimento a altura do nome de Copernico:
entenda-se,
como lugar eterno da descoberta de Freud, se e
possfvel dizer que, pOl' ela, 0 verdadeiro centro do ser humano
ja nao esta doravante no mesmo lugar que Ihe atribuiu toda uma
tradi<;ao humanista.
Sem duvida, mesmo para os profetas a quem seu pafs nao foi
totalmente surdo, deve chegar 0 momenta em que nele se observa
seu eclipse, nem que seja apos sua morte. Convem ao estrangeiro
a reserva, no que tange as for<;as que poem em jogo esse efeito
de fase.
POl' isso mesmo, 0 retorno a Freud de que aqui me fa<;o arauto
situa-se noutro fugal': la onde 0 evoca suficientemente 0 escandafo
simbolico que 0 dr. Alfred Winterstein,
aqui presente, soube
destacar, como presidente da Sociedade Psicanalftica de Viena,

quando esse escandalo se consumou, ou seja, na inaugura<;ao da
placa comemorativa que designa a casa onde Freud elaborou sua
obra heroica, e que nao esta no fato de esse monumento nao tel'
sido dedicado a Freud pOl' seus concidadaos, mas no de nao se
tel' tributado a associa<;ao internacional daqueles que vivem de
seu apadrinhamento.
Falha sintomatica, pOl' trail' uma renega<;ao que nao vem desta
terra, onde Freud, pOl' sua tradi<;ao, foi apenas hospede passageiro, mas do proprio campo cujo encargo ele nos legou e
daqueles a quem confiou sua guarda, digo, do movimento da
psicanalise, onde as coisas chegaram a tal ponto que a palavra
de ordem de um retorno a Freud significa uma reviravolta.
Muitas contingencias entrela<;am-se nessa historia, desde que
o primeiro som da mensagem freudiana repercutiu com suas
ressonancias no sino vienense, para estender ao longe suas ondas.
Estas pareceram abafar-se nos surdos desmoronamentos
do primeiro conflito mundial. Sua propaga<;ao recome<;ou com a imensa
dilacera<;ao humana em que se fomentou 0 segundo, que foi seu
vefculo mais potente. Sinal de alal'me do odio e tumulto da
discordia, sopro aterrador da guerra, foi em suas batidas que nos
chegou a voz de Freud, enquanto vfamos passar a diaspora dos
que eram seus portadores e a quem a persegui<;ao nao visava
por acaso. Essa marcha ja nao se deteria senao nos confins de
nos so mundo, para repercutir 1£1on de nao e exato dizer que a
his tori a perca senti do, ja que e 1£1que ela encontra seu limite 1£1onde nos enganarfamos ate mesmo em supor a hist6ria ausente,
uma vez que, ja atada ao longo de varios seculos, ela so se faz
mais pesada peIo fosso que desenha seu horizonte estreito demais
-, pOl"em onde e negada na vontade categoric a que confere aos
empreendimentos
seu estilo: no a-historicismo da cultura, proprio
dos Estados Unidos da America do Norte.
E esse a-historicismo que define a assimila<;ao necessaria para
qt.:e se seja reconhecido na sociedade constitufda pOl' essa cultura.
Foi a intima~ao desta que teve de responder um grupo de
emigrantes que, para se fazer reconhecer, so podia valorizar sua
diferen<;a, mas cuja fun<;ao supunha a hist6ria em seu princfpio,
sendo a disciplina deles aquela que restaurara a ponte que une
o homem moderno aos mitos antigos. A conjuntura era forte
demais, a oportunidade sedutora demais para que nao se cedesse
a tenta~ao oferecida: abandonar 0 princfpio para fazer repousar

a funs;ao na diferens;a. Entendamos bem a natureza dessa tentas;ao. Ela nao e a da facilidade nem do luero. Decerto e mais
facil apagar os princfpios de uma doutrina que os estigmas de
uma origem, mais lucrativo subjugar sua funs;ao a demanda;
mas, aqui, reduzir sua funs;ao a sua diferens;a e ceder a uma
miragem inerente a propria funs;ao, aquela que a fundamenta
nessa diferens;a. E retornar ao princfpio reacionario que recobre
a dualidade daquele que sofre e daquele que cura pela oposis;ao
entre aquele que sabe e aquele que ignora. Como nao se justificar
por tomar essa oposis;ao como verdadeira quando, ela e real,
como nao deslizar daf para tornarem-se administradores de almas,
num contexto social que Ihes requer esse offcio? 0 mais corruptor
dos comodismos e 0 comodismo intelectual, assim como a pior
corrups;ao e a do melhor.
E assim que 0 dito de Freud a Jung, de cuja boca 0 ouvi,
quando, ambos convidados da Univerdade Clark, avistaram 0
porto de Nova York e a celebre estatua que ilumina 0 universo
- "Eles nao sabem que Ihes estamos trazendo a peste" -,
e-Ihe devolvido como sans;ao por uma arrogancia cuja antffrase
e perffdia nao extinguem seu brilho perturbador. A Nemesis so
precisou, para apanhar seu autor na cilada, toma-Io ao pe da
letra de seu dito. Seria de se temer que ela juntasse a ele uma
passagem de volta na primeira classe.
Na verdade, se algo dessa ordem se passou, e so a nos mesmos
que cabe responsabilizar. Pois a Europa mais parece haver
apagado da preocupas;ao e do estilo, senao da memoria, aqueles
que dela safram, com 0 recalque de suas lembrans;as desagradaveis.
Nao lamentaremos com voces esse esquecimento, se ele nos
deixa mais a vontade para Ihes apresentar 0 projeto de urn retorno
a Freud, tal como alguns 0 prop6em no ensino da Sociedade
Francesa de Psicanalise. Nao e de urn retorno do recalcado que
Se trata para nos, mas de nos apoiarmos na antftese constitufda
pela fase percorrida des de a morte de Freud no movimento
psicanalftico, para demonstrar 0 que a psicanalise nao e e, junto
com voc~s, buscar 0 meio de recolocar em vigor aquilo que nao
cessou de sustenta-Ia em seu proprio desvio, ou seja, 0 sentido
primeiro que Freud preservava nela por sua simples presens;a, e
que se trata aqui de explicitar.
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Como poderia faltar-nos esse sentido, quando ele nos e atestado na obra mais clara e mais organica que ha? E como poderia
ele deixar-nos hesitantes, quando 0 estudo dessa obra nos mostra
que suas etapas e suas viragens foram ditadas pela preocupas;ao,
inflexivelmente eficaz em Freud, de mante-Ia em seu rigor
primeiro?
Textos que se mostram comparaveis justamente aqueles que
a veneras;ao humana, noutros tempos, revestiu dos mais altos
atributos, pOl' resistirem a prova da disciplina do comentario,
cuja virtude e reencontrada ao nos servirmos dela segundo a
tradis;ao, nao apenas para substituir uma fala no contexto de sua
epoca, mas para avaliar se a resposta que ela da as perguntas
que levanta e ou nao ultrapassada pela resposta que encontramos
para as quest6es do atual.
Estaria eu Ihes ensinando alguma coisa, ao Ihes dizer que
esses textos - aos quais dedi co ha quatro anos urn seminario
de duas horas, todas as quartas-feiras, de novembro a julho, sem
haver ainda empregado mais de urn quarto cle!es, supondo-se
que meu comentario pressuponha seu conjunto - nos deram, a
mim e aos que me seguem, a surpresa de verdadeiras descobertas?
Elas vao de conceitos que se mantiveram inexplorados a detalhes
clfnicos deixados ao sabol' de nossa exploras;ao, e que atestam
a que ponto 0 campo de que Freud teve a experiencia ultrapassava
as vias que ele se encarregou de nos abril', e a que ponto sua
observas;ao, que as vezes da a impressao de ser exaustiva, pouco
se suscitava ao que ele tinha que demonstrar. Quem nao se
comoveu, dentre os tecnicos de disciplinas alheias a analise que
levei a ler esses textos, com essa investigas;ao em as;ao - seja
a que ele nos faz seguir na Traumdeutung, seja a da observas;ao
do "Homem dos Lobos" ou de Para-a/em do princfpio do
prazer? Que exercfcio para formar espfritos, e que mensagem a
qual emprestar sua voz! Que controle, tambem, do valor metodico
dessa formas;ao e do efeito de verdade dessa mensagem, quando
os alunos a quem voces as transmitem trazem-lhes 0 testemunho
de uma transformas;ao, as vezes sobrevindos da noite para 0 dia,
de sua pratica, simplificada e tornada mais eficaz antes mesmo
de se Ihes tornar mais transparente. Seria impossfvel eu Ihes
oferecer uma exposis;ao extensa desse trabalho na palestra que
devo a amabilidade do prof. Hoff estar-Ihes fazendo neste lugar
de dileta memoria, que devo a concordancia de minhas vis6es
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com a do dr. Dozent Arnold, por ter tido a id6ia de produzi-Ia
per.ante voces, e que devo as minhas relac;:6es excelentes e ja
antlgas com 0 sr. Igor Caruso, sabendo a acolhida que ela teria
em Viena.
Mas tampouco posso esquecer os ouvintes, que devo a complacencia do sr. Susini, diretor de nosso Instituto Frances em
Viena. E 6 pOI' isso que, no momenta de chegar ao sentido deste
retorno a Freud que professo aqui, tenho de me perguntar se,
por menos preparados
que estejam os especialistas
que me
ouvem, nao corro 0 risco de decepciona-Ios.

Estou certo de minha resposta neste ponto: - Absolutamente
nao, se 0 que yOU dizer e 0 que real mente deve ser. a senti do
de urn retorno a Freud e urn retorno ao sentido de Freud. E 0
senti do do que Freud disse pode ser comunicado a qualquer urn,
pOl'que, mesmo dirigido a todos, cada urn estara interessado _
e basta uma palavra para fazer senti-Io: a descoberta de Freud
questiona a verdade, e nao ha ninguem que nao seja pessoalmente
afetado pela verdade.
Confessem que e uma colocac;:ao bem estranha eu jogar-Ihes
na cara esse dito que quase passa pOI' mal afamado, pOl' estar
proscrito das boas companhias. Pergunto, no entanto, se ele nao
esta inscrito no proprio cerne da pratica analftica, ja que tambem
esta sempre refaz a descoberta do poder da verdade em nos, e
ate em nos sa carne.
Em que, de fato, seria 0 inconsciente
mais digno de ser
reconhecido do que as defesas que a ele se op6em no sujeito,
com urn sucesso que as faz parecerem nao menos reais? Nao
destaco aqui 0 transito da fancaria nietzschiana da mentira da
vida, nem me deslumbra que se acredite crer nele, nem aceito
que baste admiti-Io para quere-Io. Mas pergunto: de onde provem
essa paz que se estabelece ao se reconhecer a tendencia inconsciente, se ela nao e mais verdadeira que 0 que a cerceava no
conflit0? Outrossim, nao e que essa paz, ha algum tempo, nao
venlu se revelando uma paz falha, ja que, nao satisfeitos em
haver reconhecido como inconscientes as defesas a serem atribufdas ao eu, os psicanalistas
iden'tificam cada vez mais seus
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mecanismos - deslocamento quanta ao objeto, inversao contra
o sujeito, regressao da forma - com a propria dinamica que
Freud analisara na tendencia, a qual, assim, parece prosseguir,
exceto pOI' uma troca de sinal. Acaso nao se atinge 0 cumulo
quando se admite que a propria pulsao possa ser levada pela
defesa a consciencia, para evitar que 0 sujeito nela se reconhe~a?
Sirvo-me ainda, para traduzir a exposic;ao desses misterios
num discurso coerente, de palavras que a despeito de mim mesmo
restabelecem neles a dualidade que os sustenta. Mas, nao que
as arvores do encaminhamento
t6cnico ocultem a f10resta da
teoria que deploro, mas que por muito pouco acreditarfamos
estar na f10resta de Bondy2 - exatamente daquele que se esquiva
pOI' tras de cada arvore -, que deve haver arvores mais verdadeiras do que outras, ou, se voces preferirem, que nem todas as
arvores sao bandidos. Sem 0 que ficarfamos a perguntar onde
estao os bandidos que nao sao arvores. Logo, esse pouco de que
tudo se trata, no caso, talvez merec;:a ser explicado, nao 6? Essa
verdade, sem a qual ja nao ha meio de discernir 0 rosto da
mascara, e fora da qual parece nao haver outro monstro senilo
o proprio labirinto, que 6 ela? Em outras palavras, em que eles
se distinguem urn do outro, na verdade, se sao todos de igual
realidade?
Aqui, os cascos grossos avanc;:am para calc;ar as patas de
pombo em que, como se sabe, a verdade 6 transportada, e,
conforme 0 caso, devorar junto 0 passaro: nosso criterio, gritam,
e simplesmente
economico,
voce e que e urn ideologo. Nem
todos os arranjos da realidade sao igualmente economicos. Mas,
no ponto a que a verdade progrediu, 0 passaro escapa e sai ileso
com nossa pergunta: - Economicos para quem?
Desta vez, a coisa vai longe demais. a adversario escarnece:
"Ve-se logo do que se trata. a senhor se entrega a filosofia.
Daqui a pouco, entram Platao e Hegel. Essas assinaturas nos
bastam. a que elas avalizam e para jogar no Iixo e, de qualquer
modo, como 0 senhor disse, isso diria respeito a todo 0 mundo,
nao interessa aos especialistas
que somos. Nem tern que ser
classificado em nos sa documentac;:ao."

e

A antiga floresta de Bondy, nos arredores de Paris, costumava ser um antra
de bandidos. (N.E.)
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Voces acham que estou zombando neste discurso. De modo
algum: eu 0 subscrevo.
Se Freud nao trouxe outra coisa ao conhecimento do homem
senao a verdade de que existe 0 verdadeiro, nao ha descoberta
freudiana. Freud situa-se entao na linha dos moralistas nos quais
se encarna uma tradi<;ao de analise humanista, via-lactea no ceu
da cultura europeia, onde Balthazar Gracian e La Rochefoucauld
figuram como estrelas de primeira grandeza, e Nietzsche, como
uma supernova tao fulgurante quanto prontamente devolvida as
trevas. Ultimo a surgir dentre eles e, como eles, sem duvida
estimulado
pOl' uma preocupa<;ao propriamente
crista com a
autenticidade
do movimento da alma, Freud soube precipitar
toda uma casufstica num mapa do Tern03 em que basta seguir
uma orienta<;ao para os prestimos a que ele se destina. Sua
objetividade,
com efeito, esta estritamente
ligada a situa<;ao
analftica, a qual, entre as quatro paredes que limitam seu campo,
dispensa perfeitamente
que se saiba onde fica 0 norte, ja que
ele e confundido
com 0 eixo longitudinal do diva, tido como
dirigido a pes so a do analista. A psicanalise e a ciencia das
miragens que se estabelecem nesse campo. Experiencia unica,
alias bastante abjeta, mas que e impossfvel recomendar
em
demasia aos que pretendem introduzir-se no princfpio das loucuras do homem, pois, pOl' se mostrar aparentada com toda uma
gama de aliena<;6es, ela as esclarece.
Essa linguagem e moderada, nao fui eu quem a inventei.
Pudemos ouvir urn zelote de uma pretensa psicanalise classica
definir esta ultima como uma experiencia cujo privilegio esta
estritamente ligado as formas que regem sua pratica, e que nao
podem ser alteradas numa so linha, uma vez que, obtidas pOl'
urn milagre do acaso, detem 0 acesso a uma realidade que
transcende os aspectos da historia, e on de 0 gosto pela ordem e
o amor ao belo, por exemplo, tern seu fundamento permanente:
a saber, nos objetos da rela<;ao pre-edipiana, a merda e as pregas
do cu.
Essa postura nao pode ser refutada, ja que nela as regras se
justificam por seus resultados, que sao tidos como comprobato-

Tendre: pafs imagimirio cujo mapa e descrito no romance eli/ie, de Mile de
Scudery. Suas orienta~5es indicam 0 percurso' para se chegar a ternura. (N.E.)
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rios da solidez de fundamento das regras. No entanto, nossas
perguntas recome<;am a pulular. Como se deu esse prodigioso
acaso? De onde vem essa contradi<;ao entre 0 imbroglio pre-edipiano a que se reduz a rela<;ao analftica para nos, modernos, e
o fato de Freud nao ter-se dado pOl' satisfeito enquanto nao a
reconduziu
a posi<;ao do Edipo? Como pode essa especie de
oscula<;ao de estufa em que esta confinado esse new-look da
experiencia ser a ultima palavra de urn progresso que, no come<;o,
parecia abrir multiplos caminhos
entre todos os campos da
cria<;ao - ou a mesma pergunta, formulada as avessas? Se os
objetos revelados nessa fermenta<;ao eletiva foram assim descobertos pOl' uma via diferente da psicologia experimental, estaria
esta habilitada a redescobri-los
por seus metodos?
As respc,stas que obteremos
dos interessados nao deixam
duvida. 0 movel da experiencia,
mesmo motivado nos termos
deles, nao pode ser apenas essa verdade de miragem que se
reduz a miragem da verdade. Tudo partiu de uma verdade
particular, de urn desvelamento
que fez com que a realidade ja
nao seja para nos como era antes, e e isso que a cacofonia
absurda da teoria continua a pespegar no am ago das coisas
humanas, como que para impedir a prcitica de se degradar ate 0
nfvel dos desgra<;ados que nao conseguem livrar-se dos apuros
(entendam que emprego esse termo para excluir os cfnicos).
Vma verdade, se e que e preciso dize-lo, nao e facil de
reconhecer, depois de tel' sido aceita uma vez. Nao que nao haja
verdades estabelecidas, mas, nesse caso, elas se confundem tao
facilmente com a realidade que as cerca que, para distingui-Ias
desta, por muito tempo nao se encontrou outro artiffcio senao
marca-las com 0 sinal, signo do espfrito e, para lhes prestar
homenagens, toma-las como vindas de outro mundo. Nao basta
atribuir a uma especie de cegueira do homem 0 fato de a verdade
nunca ser para ele uma jovem tao bela como no momento em
que a luz erguida pOl' seu bra<;o, no emblema proverbial, surpreen de-a nua. E e preciso fazer-se urn pouco de bobo para fingir
nao saber nada do que acontece depois disso. Mas persiste a
estupidez de uma franqueza taurina a se perguntar onde, afinal,
se teria podido busca-la antes, ja que 0 emblema nao ajuda a
indicar 0 po<;o, lugar inconveniente
e ate malcheiroso, em vez
do escrfnio onde toda forma preciosa deve conservar-se intacta.
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Mas eis que a verdade, na boca de Freud, pega 0 dito touro a
L~nha: "Sou para vos, portanto, 0 enigma daquela que se esquiva
tao logo aparece, homens que tanto consentis em me dissimular
sob os ouropeis de voss as conveniencias.
Nem pOI' isso deixo
de a?mitir q~e vosso embara~o seja sincero, pois, mesmo quando
fazels. de vos meus arautos, nao vaJeis mais ao portal' minha
bandelra do que essas roupas que vos pertencem e que se parecem
c~nvosco, fantasmas que sois. POl' onde, afinal, irei passar em
vos, onde estava eu antes dessa passagem? Sera que um dia
vo-Io direi? Mas, para que me encontreis onde estou you
ensinar-vos por que sinal reconhecer-me.
Homens, escut~i, eu
vos dou 0 segredo! Eu, a verdade, falo.
"Sera preciso observar-vos que ainda nao 0 sabfeis? Decerto
alguns dentre vos, que se autorizavam ser meus amantes sem
duvida em razao do principio de que, nesses tipos de fanfarr~nice,
n~nca se e t~o bem servido quanta pOl' si mesmo, haviam
~:I~mado amblgu,am.ente, e na? sem que transparecesse a impeI~cla d? amor-propno
que os 1I1teressava nisso, que as erros da
fIlosofla, os deles, entendei, so podiam subsistir com meus
subsfdios. Contudo, de tanto abra~at' essas filhas de seu pensamento, eles acabaram julgando-as tao insfpidas quanta vas, e de
novo se puseram a conviver com as opinioes vulgares, segundo
os costumes dos antigos sabios, que sabiam situar estas ultimas
em seu lugar, conversadoras
au litigantes, astutas e ate mentirosas, bem como busca-Ias no lugar delas, em casa e no foro
n~ fOlja ou na feira. Aperceberam-se
entao de que, por nao sere~
mll1has parasitas, elas pareciam servir-me muito mais e, quem
sa.be, ser ate minha milfcia, os agentes secretos de meu poder.
Dlversos casos, observados no jogo do pigeon-vole4, de subitas
transmuta90es
de erros em verdades, que nada pareciam dever
senao ao efeito de perseveran~a, puseram-nos no caminho dessa
descoberta. 0 discurso do erro, sua articula~ao como ato, podia
testemunhar a verdade contra a propria evidencia. Foi entao que
um deles tentou fazer passar a categoria de objetos dignos de

P!ge()ll.vr~le: jogo infantil em que se enuncia 0 nome de um objeto, voador
ou nao,. seguldo da palavra "voa!". Erra aquele que levanta 0 dedo quando 0
dlto obJeto niio voar. (N.E.)
,
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estudo a astucia da razao. Era professor, infelizmente, e tivestes
muita sorte em vol tar contra suas afirma~oes as orelhas de burro
com que vos cobriam a cabe~a na escola e que, desde entao,
servem de cornet a acustica para aqueles dentre vos cujos ouvidos
SaD um pouco moucos. Ficai, pOltanto, com vosso vago senso
da historia, e deixai os peritos basearem na garantia de minha
futura empresa 0 mercado mundial da mentira, 0 comercio da
guerra total e a nova lei da autocrftica. Se a razao e tao astuciosa
quanto disse Hegel, ela executara bem sua obra sem vos.
"Mas nem por isso tornastes obsoletos ou sem prazo vossos
debitos para comigo. E de apos ontem e antes de amanha que
eles estao datados. E pouco importa que vos precipiteis adiante
para honra-Ios ou para vos furtardes deles, pOt'que e por tras que
eles vos pegarao em ambos as casos. Quer fujais de mim no
embuste, quer penseis apanhar-me no erro, junto-me a vos no
equfvoco contra 0 qual nao ten des refugio. Ali on de a fala mais
cautelosa exibe um ligeiro trope90, e para com sua perffdia que
ela falta, divulgo-o agora, e daqui em diante nao sera nada facil
agir como se nada houvesse, em boa ou ma companhia, Mas,
nao ha por que vos fatigardes em vigiar-vos melhor. Mesmo que
as jurisdi90es conjuntas da polidez e da polftica decretassem
inaceitavel tudo 0 que se valesse de mim para se apresentar de
maneira tao ilfcita, nao vos desobrigarfeis por tao pouco, pois a
inten9aO mais inocente fica desconcertada ao nao mais poder
calar que seus atos falhos SaD as mais bem sucedidos e que seu
fracasso premia seu mais secreto anseio. Alias, para avaliar vossa
derrota, acaso nao e 0 bastante ver-me escapar, primeiro, da
torre da fortaleza em que julgaveis com mais certeza me reter,
situando-me nao em vos, mas no proprio ser? Vagabundeio pelo
que considerais como 0 menos verdadeiro em essencia: pelo
sonho, pelo desafio ao sentido da piadinha mais gongorica e
pelo nonsense do mais grotesco trocadilho, pelo acaso, e nao
par sua lei, mas por sua contingencia,
e nunca procedo com
maior certeza para mudar a face do mundo do que ao Ihe dar 0
perfil do nariz de Cleopatra.
"Assim, podeis reduzir 0 transito nas vias que vas esfalfastes
para fazer irradiar da consciencia, e que constitufam 0 orgulho
do eu, coroado pOl' Fichte com as insfgnias de sua transcendencia.
o comercio de longo curso da verdade ja nao passa pelo
pens amen to - estranho, parece doravante passar pel as coisas:
rebus, e pOl' meio dele que me comunico, como 0 formula Freud
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no fim do primeiro pan'igrafo do sexto capftulo, dedicado ao
trabalho do sonho, de seu trabalho sobre 0 sonho e sobre 0 que
o sonho quer dizer.
"Mas, haveis de acautelar-vos af: a dificuldade que este teve
para se tornar professor talvez 0 poupe de vossa negligencia,
senao de vosso desnorteamento,
continua a prosopopeia.
Ouvi
bem 0 que ele disse e, ja que ele 0 disse de mim, a verdade que
fala, 0 melhor para apreende-Io bem e toma-Io ao pe da letra.
As coisas aqui sao sem duvida meus signos, mas, volto a
dizer-vos, signos de minha fala. Se 0 nariz de Cleopatra mudou
o curso do mundo, foi por ter entrado em seu discurso, pois para
muda-Io, longo ou curto, ele era suficiente, mas foi preciso que
se tornasse urn nariz falante.
"E do vosso, pOl-em, que tereis que vos servir agora, ainda
que para fins mais naturais_ Que urn faro mais certeiro que todas
as vossas categorias vos guie pelo trajeto a que vos incito: pois,
se a astucia da razao, por mais que ela vos desdenhasse, permaneceu acessfvel a vossa fe, eu, a verdade, serei contra vos a
grande enganadora, porquanto nao e apenas pela falsidade que
passam meus caminhos, mas pela falha estreita demais de encontrar na ausencia do fingimento e pela nuvem inacessfvel do
sonho, pelo fascfnio imotivado do medfocre e pelo impasse
sedutor do absurdo. Procurai, caes em que vos transformais ao
me ouvir, sabujos que SOfocles preferiu ati~ar nas pegadas
hermeticas do ladrao de Apolo que no encal~o sangrento de
Edipo, seguro que estava de deparar junto com ele, no encontro
sinistro de Colono, com a hora da verdade. Entrai na li~a ao
meu chamado e gritai a minha voz. Eis-vos ja perdidos, eu me
desdigo, desafio-vos, esquivo-me: dizeis que me defendo."

A volta as trevas que consideramos esperada neste momenta da
o sinal para urn murder party iniciado pela proibi~ao de que
qualquer urn saia, ja que, a partir desse momenta, todo 0 mundo
pode esconder a verdade sob a roupa, ou, como na gal ante fic<;ao
das "joi,!s indiscretas",
no ventre. A pergunta geral e: quem
fala? E nao deixa de ter pertinencia. Infelizmente, as respostas
sao meio precipitadas. Primeiro se acusa a libido, 0 que nos leva
na dire<;ao das joias, mas e preciso perceber que 0 proprio eu,
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se cria entraves para a libido empenhada em se satisfazer, e as
vezes 0 objeto de suas investidas. Sente-se af que ele ira desmoronar de urn minuto para outro, quando uma estrondo de
cacos de vidro vem infoi-mar a todos que foi no grande espelho
do salao que 0 acidente acabou de acontecer, havendo 0 Golem
do narcisismo,
evocado as pressas para socorre-Io, feito sua
entrada por ali. 0 eu, a partir de entao, costuma ser tornado pelo
assassino, a menos que seja tido por vftima, mediante 0 que os
raios divinos do born presidente Schreber come~am a desfraldar
sua rede sobre 0 mundo, e 0 saba dos instintos sofre uma seria
complica~ao.
A comedia, que interrompo aqui no come~o de seu segundo
ato, e mais benevolente do que se sup6e, ja que, introduzindo
num drama do conhecimento
a bufonaria que so e propria dos
que representam esse drama sem compreende-Io,
devolve a estes
a autenticidade
de que eles decafram cada vez mais.
Mas, se convem ao protagonista uma metafora mais grave,
ela e a que nos mostraria em Freud urn Actaion perpetuamente
abandonado por caes despistados logo de safda, e que ele se
empenha em recome~ar sua busca, sem poder diminuir a velocidade da corrida a que somente sua paixao pela deusa 0 conduz.
E 0 leva tao longe que ele so con segue deter-se nas grutas em
que a Diana ctonia, na sombra umida que as confunde com 0
abrigo emblematico da verdade, oferece a sua sede, com 0 len~ol
d'agua uniforme da morte, 0 limite quase mfstico do discurso
mais racional que ja houve no mundo, para que nele reconhe~amos 0 lugar onde 0 sfmbolo substitui a morte para se apoderar
da primeira intumescencia da vida.
Esse limite e esse lugar, como se sabe, ainda estao longe de
ser atingidos por seus discfpulos, se e que eles nao se recusam
a segui-Io, donde 0 Actaion aqui despeda~ado nao e Freud, e
sim cada analista, conforme a paixao que 0 inflamou e que fez
dele, segundo a significa~ao que urn Giordano Bruno soube tirar
desse mito em seus Furores heroicos, a presa dos caes de seu
pensamentos.
Para avaliar esse dilaceramento,
convem ouvir os clamores
irreprimfveis
que se elevam dos melhores e dos piores, ao se
tentar reuni-Ios, no come~o da ca~ada, com as palavras que a
verdade nos da entao por viatico: "Eu falo", acrescentando:
"Nao ha fala senao de linguagem."
0 tumulto deles encobre a
sequencia.
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"Logomaquia'"
- e a estrofe de um dos lados. "Que faz
voce com 0 pre-verbal, 0 gesto e a mfmica, 0 tom, a aria da
can<;ao, 0 humor e 0 con-ta-to a-fe-ti-vo?" Ao que outros, nao
menos animados, respondem com a antfstrofe: "Tudo e linguagem: linguagem e meu cora<;ao quando sou tom ado pelo medo,
e, se minha paciente desmaia ao ronco de um aviao em seu
zenite, e para dizer a lembran<;a que guardou do primeiro
bombardeio."
- Sim, aguia do pensamento, e quando a forma
do aviao recorta tua semelhan<;a no feixe do projetor que vam
a noite, essa e a resposta do ceu.
Mas nao se contestou, no exercfcio dessas premissas, 0 uso
de nenhuma forma de comunica<;ao a que qualquer pessoa
pudesse recorrerem suas proezas, nem os sinais, nem as imagens,
e nenhum fundo nem forma tampouco, ainda que esse fundo
fosse um fundo de simpatia, e sem que se discutisse a virtude
de qualquer boa forma.
Fez-se questao apenas de repetir, segundo Freud, 0 dito de
sua descoberta: isso fala, e sem duvida 0 faz onde menos seria
de se esperar, ali onde isso sofre. Se houve epoca em que, para
responder, bastava escutar 0 que isso dizia (pois, ao ouvi-Io, a
resposta ja esta presente), consideremos entao que os genios das
origens, os giganles da poltrona, foram atingidos pel a maldi<;ao
prometida as ousadias titanicas, ou que seus assentos deixaram
de ser condutores da boa palavra de que eles se achavam
investidos ao se sentarem af. Seja como for, entre 0 psicanalista
e a psicanalise, mUltiplicaram-se des de entao os encontros, na
esperan<;a de que 0 ateniense se igualasse a Atena que, coberta
com suas armas, saiu do cerebro de Freud. Direi a sina ciumenta,
sempre a mesma, que contrariou esses encontros: sob a mascara
em que cada um deveria encontrar sua promessa, tristeza! tres
vezes tristeza! e um grito de horror ao pensar nisso: havendo
uma outra mascara tomado 0 lugar dela, quem estava la ja nao
era ele.
Voltemos pois, pausadamente, a soletrar com a verdade 0 que
ela disse de si mesma. A verdade disse: "Eu falo." Para reconhecermos esse leu] no que ele fala, talvez nao seja ao [eu] que
devamos lan<;ar-nos, mas antes deter-nos nas m'estas do falar.
"Nao ha fala senao de linguagem"
lembra-nos que a linguagem
e uma ordem constitufda por leis, das quais poderfamos aprender
ao menos 0 que elas excluem. Por exemplo, que a linguagem e
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diferente da expressao natural e que tampouco e um codigo; que
nao se confunde com a informa<;ao, nem que voces se agarrem,
para sabe-Ia, a cibernetica; e que e tao pouco redutfvel a uma
superestrutura que se viu 0 proprio materialismo alarmar-se com
cssa heresia, haja vista a bula de Stalin.
Se quiserem saber mais a esse respeito, leiam Saussure, e, ja
que um campanari05 po de esconder ate mesmo 0 sol, esclare<;o
que nao se trata da assinatura encontrada na psicanalise, mas de
Ferdinand, que pode ser chamado fundador da lingUfstica moderna.

Um psicanalista deve introduzir-se
af facilmente na distin<;ao
fundamental entre 0 significante e 0 significado, e come<;ar a se
exercitar nas duas redes de rela<;6es pOl' eles organizadas, que
nao se superp6em.
A primeira rede, do significante, e a estrutura sincronica do
material da linguagem, na medida em que cad a elemento adquire
nela seu emprego exato por ser diferente dos outros; e esse 0
princfpio de distribui<;ao que rege sozinho a fun~ao dos elementos
da lfngua em seus diferentes nfveis, desde 0 par da oposi<;ao
fonematica ate as locu~6es compostas, das quais e tarefa da mais
modern a pesquisa destacar as formas estaveis.
A segunda rede, do significado, e 0 conjunto diacronico dos
discursos concretamente
proferidos, que reage historicamente
a
primeira, assim como a estrutura desta determina os caminhos
da segunda. Aqui, 0 que domina e a unidade de significa<;ao,
que revela jamais resumir-se numa indica~ao pura do real, mas
sempre remeter a uma outra significa<;ao. Ou seja, a significa~ao
so se realiza a partir de uma capta<;ao das coisas que e global.
Sua mola nao po de ser apreendida no nfvel em que ela costuma
certificar-se da redundancia que Ihe e propria, pOl'que ela sempre
revela exceder as coisas que deixa flutuando dentro de si.

5. 0 autor joga com outras acepyoes da palavra clocher, que tambem po de
significar
par6quia,
terra natal, para aludir 11 origem genebrina
comum de
Ferdinand e Raymond de Saussure, este psicanalista,
filho do primeiro e, em
varios momentos, duramente criticado pOI' Lacan. (N.E.)

[414]

Apenas 0 significante garante a coerencia te6rica do conjunto
como conjunto. Essa suficiencia confirma-se pelo recente desenvolvimento da ciencia, assim como, pensando bern, vamos encontni-Ia impllcita na experiencia lingtifstica primaria.
Sao essas as bases que distinguem a linguagem do signo. A
partir delas, a dialetica adquire urn novo gume.
Pois a observa<;ao em que Hegel fundamenta sua crftica da
bela alma, e segundo a qual se diz que ela vive (em todos os
senti dos, ate no economico do "viver de que") precisamente da
desordem que denuncia, s6 escapa a tautologia por manter a
tauto-ontica da bela alma como uma media<;ao, nao reconhecida
por ela mesma, dessa desordem, considerada primaria no ser.
Por mais dialetica que seja, essa observa<;ao nao tern como
abalar 0 dellrio de presun<;ao a que Hegel a aplicou, permanecendo presa na armadilha oferecida pela miragem da consciencia
ao [eu] enfatuado com seu senti mento, que ele erige em lei do
cora<;ao.
Sem duvida, esse [eu] e definido em Hegel como urn ser
legal, no que se mostra mais concreto do que 0 ser real de que
antes se pensava poder abstraf-Io - como se evidencia pelo fato
de comportar urn estado-civil e urn estado-contador.
Mas estava reservado a Freud responsabilizar esse ser legal
pela desordem evidenciada no campo mais fechado do ser real,
ou seja, na pseudototalidade
do organismo.
Explicamos a possibilidade disso pela hiancia congenita que
o ser real do homem apresenta em suas rela<;6es naturais, e pela
retomada, num uso as vezes ideografico, mas igualmente fonetico
ou gramatical, dos elementos imagimirios que aparecem fragmentados nessa hiancia.
Contudo, nao ha necessidade dessa genese para que a estrutura
significante do sintoma seja demonstrada. Decifrada, ela e patente
e mostra, impressa na carne, a onipotencia que tern para 0 ser
humano a fun<;ao simb6lica.
o que distingue uma sociedade baseada na linguagem de uma
sociedade animal, ou 0 que permite discernir seu distanciamento
etnol6gico - isto e, que a troca que caracteriza tal sociedade
tern fundamentos
diferentes das pr6prias necessidades
a serem
satisfeitas, aquilo a que se chamou 0 dom "como fato social
total" -, tudo isso, por conseguinte, e remetido a muito mais
longe, a ponto de objetar a que se defina essa sociedade como

I,ll

lima cole<;ao de indivfduos, quando a imis<;ao dos slljeitos produz
nela urn grupo de estrutura bem diferente.
Isso e introduzir pOl' urn acesso total mente diverso a incidencia
da verdade como causa e impor uma revisao do processo de
causalidade. Revisao cuja primeira etapa pareceria ser 0 reconhecimento de que a heterogeneidade
dessa incidencia teria algo
de inerente a ela.6 E estranho que 0 pensamento materialista
pare<;a esquecer que foi desse recurso ao heterogeneo que recebeu
seu impulso. Assim, haveria agora urn interesse maior por urn
tra<;o muito mais impressionante
do que a resistencia oposta a
Freud pelos pedantes, que e a conivencia que ela encontrou na
consciencia comum.
Se toda causalidade vem atestar uma implica<;ao do sujeito,
nao ha duvida de que qualquer conflito da ordem fica atribufdo
a ele.
Os termos em que aqui formulamos 0 problema da interven<;ao
psicanalltica deixam bastante claro, cremos, que sua etica nao e
individualista.
Mas sua pratica na esfera norte-american a degradou-se tao
sumariamente
a urn meio de obter 0 "success" e a urn modo de
exigencia da "happiness", que convem esclarecer que isso e a
renega<;ao da psicanalise, aquela que resulta, em muitos de seus
defensores, do fato puro e radical de eles nunca terem querido
saber coisa alguma da descoberta
freudiana e de que jamais
saberao nada dela, nem mesmo no sentido do recalque: pois
trata-se, nesse efeito, do mecanismo do desconhecimento
sistematico, no que ele simula 0 delfrio, inclusive em suas formas
grupais.
Vma referencia mais rigorosa da experiencia analftica a estrutura geral da semantica em que ela tern suas rafzes, no entanto,
teria permitido convence-Ios, antes de ser preciso vence-Ios.
Pois 0 sujeito de que falavamos ha pouco, como legatario da
verdade reconhecida, justamente nao eo eu perceptfvel nos dados
mais ou menos imediatos do gozo consciente ou da aliena<;ao
laboriosa. Essa distin<;ao de fato e a mesma que se encontra
entre 0 a do inconsciente freudiano, na medida em que ele se

6. Esse panigrafo refeito antecipa uma linha de pensamento que inauguramos
des de entao (1966).
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separa pOl' urn abismo das func;6es pre-conscientes,
e 0 (0 do
testamento de Freud na 31!! de suas Neue Vorlesungen [Novas
eonfereneias]: "Wo Es war solI Ich werden".
Formula em que a estruturac;ao significante mostra com clareza
sua prevalencia.
Analisemo-Ia. Ao contrario da forma que a traduc;ao inglesa
nao con segue evitar - "Where the id was, there the ego shall
be" -, Freud nao disse das Es nem das feft, como faz habitualmente para designar essas instancias em que havia orden ado,
ja fazia dez anos, sua nova topica; e isso, considerado 0 rigor
inflexfvel de seu estilo, da ao emprego del as nessa frase uma
enfase particular. Seja como for - sem tel' sequer de confirmar
pela crftica interna da obra de Freud que ele efetivamente
escreveu Das feh und das Es para manter essa distinc;ao fundamental entre 0 verdadeiro sujeito do inconsciente e 0 eu, este
constitufdo em seu nucleo por uma serie de identiFicac;6es alienantes -, evidencia-se aqui que e no lugar, Wo, on de Es, sujeito
desprovido de qualquer das ou de qualquer outro artigo objetivante (e de urn Jugar de ser que se trata) era, war, e nesse lugar
que soil, devo - e e urn dever moral que se anuncia af, como
confirma a unica Frase que sucede a esta para encerrar 0 capftul07
- fell, [eu], ali devo [eu] (como se anunciava ee suis-je, antes
de se dizer e' est moi) werden, tornar-me, isto e, nao sobrevir,
nem tampouco advir, mas vir a Juz, desse lugar mesmo como
lugar de ser.
E assim que consentirfamos, contrariando os princfpios de
economia significativa
que devem dominar uma traduc;ao, em
Forerar um pouco em frances as fOl'mas do significante,
para
alinha-Ias com 0 peso que 0 alemao recebe melhor, aqui, de uma
significac;ao ainda rebelde, e em nos servirmos, para isso, da
homofonia do Es alemao com a inicial da palavra sujeito. Do
mesmo modo chegarfamos
a uma indulgencia, ao menos momentanea, para com a traduc;ao inicial pOl' soi [si] que foi dada
a palavra Es, nao nos parecendo muito mais adequado 0 t;a [is so]
que Ihe Foi preferido, nao sem motivo, ja que e ao das alemao
de was ist das? [que e isso?] que ele responde das ist, e'est [isso

7.

A saber: "Es isr Kulrurarbeir erwa die Trockenlegung der Zuydersee" _
lrabalho civilizatorio mais ou men os 'como a secagem do Zuydersee."

"E um

e]. Assim, 0 e' elidido que vai aparecer, se nos ativermos a
equivalencia aceita, sugere-nos a produc;ao de urn verbo- s'etre
[ser-se] -, onde se exprimiria 0 modo da subjetividadeabsoluta,
tal como Freud propriamente a descobriu em sua excentricidade
radical: "Ali onde isso era", como se pode dizer, ou "ali onde
se era" , gostarfamos de fazer com que se ouvisse, "e meu dever
,,8
que eu yen h a a ser.
.
Voces podem perceber que nao e numa concepc;ao gramatIcal
das func;6es em que eles aparecem que se trata de analisar .s~ e
como 0 [eu] eo eu se distinguem e se superp6em em cada sUJelto
especffico.
que a concepc;ao lingUfstica que deve formar 0 trab~lhador
em sua iniciac;ao basica Ihe ensinara e a esperar que 0 S1l1toma
comprove sua fun~ao de significante, isto e, aquilo pelo qual ele
se distingue do indfcio natural que esse mesmo termo comumente
designa na medicina. E, para satisfazer a essa exigencia meto?ica,
ele se comprometera a reconhecer-Ihe 0 emprego convenclOnal
nas significa~6es suscitadas pelo dialogo analftico. (Dialogo cuja
estrutura tentaremos formular.) Mas essas mesmas significa~6es,
ele as tomara como s6 podendo ser apreendidas com certeza em
seu contexto, ou seja, na seqUencia constitufda, para cada uma,
pela significa~ao que remete a ela e por aquela a que ela remete
no discurso analftico.
Esses princfpios basicos entram facilmente em aplica~ao na
tecnica e, esclarecendo-a,
dissipam muitas das ambigtiidades
que, por se manterem ate nos conceitos fundamentais da transferencia e da resistencia, tomam desastroso 0 uso que se faz
deles na pratica.

o

Ao considerar apenas a resistencia cujo emprego se confunde
cada vez mais com 0 da defesa, e tudo 0 que ela implica, nesse
sentido, como manobras reducionistas
em rela~ao as quais ja

8. So nos resta indagar que dem6nio tera inspirado 0 autor da tradu~aoexistente
em frances, seja eJe quem for, a produ~i-Ia nestes terrnos: Le moi doit de!oger
le ra [" 0 eu deve desaJojar 0 isso"]. E verdade que podernos saborear aI, par
urn Jado, 0 tom em que se concorda com 0 tipo de operaerao aqui evocada.

nao podr~mos cegar-nos para a coer~ao que exercem, e born
lembrar que a primeira resistencia com que a analise tern de
lidar e z: do proprio discurso, na medida em que antes de mais
nada ele e urn discurso da opiniao, e em que qualquer objetiva~ao
psicolo~ica se revelara solidaria a esse discurso. Foi isso, com
efeito, gue motivou a notavel simultaneidade com que os burgraves da analise chegaram a urn ponto morto em sua pratica
por velta dos anos vinte: e que a partir de entao eles sabiam
demai? e nao sabiam 0 bastante da verdade para fazer com que
seus racientes, que nao a conheciam men os, a reconhecessem.
Mrs 0 princfpio da primazia a ser conferida a analise da
resistf;ncia, adotado a partir de entao, esta longe de haver conduzic:l a urn desenvolvimento favoravel. E isso porque levar
uma opera~ao a condi~ao de urgencia primordial nao basta para
faze-fa atingir seu objetivo, quando nao se sabe muito bem em
que consiste ele.
Ora, foi precisamente para urn refor~o da postura objetivante
no rujeito que se orientou a analise da resistencia, a ponto de
essa diretriz ser hoje exposta nos princfpios a serem dados a
condu~ao de urn tratamento-padrao.
Assim, muito longe de convir manter 0 sujeito num estado
de observa~ao, e preciso que se saiba que, ao engaja-Io nisso,
entra-se no cfrculo de urn mal-entendido que nada conseguira
romper na analise, como tampouco 0 fara na crftica. Qualquer
interven~ao nesse sentido, pOl'tanto, so poderia justificar-se por
uma finalidade dialetica, isto e, para demonstrar seu valor de
impasse.
Mas irei ainda mais longe, e para dizer isto: voces nao podem
ao mesmo tempo proceder pessoalmente a essa objetiva~ao do
sujeito e falar com ele como convem. E pela razao de que nao
e apenas que nao se possa, ao mesmo tempo, como diz 0 proverbio
ingles, comer 0 bolo e guarda-Io, isto e, ter, perante os mesmos
objetos, duas condutas cujas conseqiiencias se excluem, mas
tambem pelo motivo mais profundo que se expressa na formula
de que nao se pode servir a dois senhores, isto e, conformar seu
proprio ser a duas a~oes que se orientam em sentidos contrarios.
E que a objetiva~ao em materia de psicologia esta sujeita, em
seu princfpio, a uma lei ,de desconhecimento que rege 0 sujeito
nao apenas como observado, mas como observador. Ou seja,
nao e dele que voces tern que falar com ele, pois ele basta para

l'ssa tarefa e, ao executa-la, nem sequer e com voces que esta
I'alando: se e com ele que voces tern que falar, e literal mente de
outra coisa, isto e, de uma coisa diferente daquilo de que se trata
quando ele fala de si, e que e a coisa que fala com voces, coisa
'sta que, diga ele 0 que disser, Ihe permanecera para sempre
inacessfvel se, por ser uma fala que se dirige a voces, ela nao
puder evocar em voces sua resposta, ese, apesar de terem ouvido
sua mensagem sob essa forma invertida, voces nao puderem, ao
devolve-Ia a ele, dar-lhe a dupla satisfa<;ao de have-Ia reconhecido e de faze-lo reconhecer sua verdade.
Essa verdade que assim conhecemos, nao podemos entao
conhece-Ia? Adaequatio rei et intellectus: assim se define 0
conceito da verdade desde que existem pensadores, e pensadores
que nos conduzem pelas vias de seu pensamento. U~ intelecto
como 0 nosso ha de estar real mente a altura dessa COisaque fala
conosco, ou que fala em nos, e - mesmo ao se esquivar por
tras do discurso que nao diz nada senao para nos fazer falar daria gosto ver que ela nao encontra com quem falar.
E essa a gra<;a que lhes auguro, e de falar dela que se trata
agora, e. a palavra cabe aqueles que poem a coisa em pratica.

Mas nao esperem nada demais aqui, porque, desde que a coisa
psicanalftica se tornou coisa aceita e que seus serventes ~ao a
manicure, a arruma<;ao feita por eles e acomodada por melO de
sacriffcios que eles fazem ao born tom, 0 que, para as ideias que
os psicanalistas nunca tiveram em grande profusao, e bastante
c6modo: as ideias em saldo para todos formarao 0 soldo do que
falta a cada urn. Somos pessoas suficientemente a par das coisas
para saber que 0 coisismo nao cai bem; e eis nossa pirueta
inteiramente descoberta.
"Que outra coisa e essa que voce vai buscar alem do eu que
voce distingue e que nos e vetado verT', retrucam-nos. "Nos 0
objetivamos, pois seja. Que mal ha nisso?" Nesse ponto, e
pisando mansinho que procedem os sapatos finos, para nos
desfechar na cara urn pontape: quer dizer que voce acha que 0
eu po de ser tornado por uma coisa? Nos e que nao vamos engolir
essa!

Dos tl'inta e cinco anos de coabita<;iio com 0 eu sob 0 teto da
segunda topica freudiana - dez dos quais numa liga<;iio bastante
tempestuosa, enfim regularizada pelos prestimos da srta. Anna
Freud num casamento cuja credibilidade social so tem feito
au men tar, a ponto de me garantirem que logo estani pedindo
para ser aben<;oado pela Igreja -, numa palavra, da experiencia
mais assfdua dos psicanalistas, voces nao desengavetariio
nada
alem dessa gaveta.

E verdade que ela esta cheia ate a borda de vel has novidades
e novas velharias cujo amontoado niio deixa de ser divertido. 0
eu e uma fun<;iio, 0 eu e uma sfntese, uma sfntese de fun<;6es,
uma fun<;iio de sfntese. E aut6nomo! Essa e muito boa. Trata-se
do mais recente fetiche introduzido no sacrario da pratica que
se autoriza da superioridade dos superiores. Niio vale menos do
que qualquer outro nesse emprego, pais todos sabem que, para
essa fun<;ao - que e total mente real -, e sempre 0 objeto mais
fora de moda, mais sujo e mais repulsivo que se sai melhor.
Que este granjeie para seu inventor a venera<;iio que ele colhe
la onde presta servi<;os, va la, pOl'em 0 mais bonito e que Ihe
confcre nos meios esclarecidos 0 prestfgio de ter feito a psicanalise ingressar nas leis da psicologia gera!. E como se S. Exa
o Agha Khan, niio satisfeito em receber 0 famoso peso de ouro
que niio 0 prejudica em nada na estima da sociedade cosmopolita,
ainda visse ser-Ihe outorgado 0 Premia Nobel por haver distribufdo aos que por ele zelam, em troca,o regulamento detalhado
de apostas legalizadas.
Mas a ultima descoberta e a melhor de todas: 0 eu, como
tudo 0 que manipulamos ha algum tempo nas ciencias humanas,
e uma no<;iio o-pe-ra-cio-na!.
Neste ponto, recorro junto a meus ouvintes ao coisismo
ingenuo que os mantem tiio bem comportados nesses bancos a
me escutar, apesar do bale dos apelos do dever, para que, junto
comigo, eles ten ham a gentileza de stopper, ist-o-pe.
Em que esse o-pe estabelece racionalmente uma distin<;iio
entre 0 que se faz com a no<;iio de eu elll analise e 0 usa corrente
de qualquer outra coisa, digamos, deste pulpito, para pegar a
primeira que nos cai nas miios? Em tao pouco, que me gabo de
ser capaz de demonstrar que os discursos concernentes a ambos,
e e isso que esta em pauta, coincidem' ponto por ponto.

Pois este pulpito nao e menos do que 0 eu tributario do
significante,
isto e, da palavra que, generalizando
sua f~n<;iio
perante 0 atril de memoria polemica e 0 movel Tronc~In de
nobre pedigree, faz com que ela niio se reduza a uma arv~re
derrubada pelo lenhador e aplainada e remontada pelo marcenelro
para fins comerciais, solidarios aos costumes criadores d~ necessidades que mantem seu valor de troca, sob a condl<;ao de
haver uma dosagem que niio a leve depressa demais a satisfa~er
a menos superflua dessas necessidades, atraves do uso derradelro
a que seu desgaste a reduzira: isto e, como lenha para 0 aquecimento.
Por outro lado, as significa<;6es a que este pulpito remete niio
perdem nada em dignidade para. aquelas que _conc~rne,m ao eu,
e a prova disso e que elas ocaslOnalmente
sao 0 Involucro do
proprio eu, se e pelas fun<;6es que 0 sr. Heinz Hartmann lhe
atribui que um de nossos semelhantes
pode tornar-se n,oss.o
pulpito: isto e, man tendo uma postura co~veniente pOl',c~ntnbUIr
com seu consentimento.
Fun<;iio operaclOnal, sem duvlda, que
permitira ao dito semelhante escalonar todos os valores possfveis
da coisa que e este pulpito: desde 0 aluguel oneroso que manteve
e continua a manter a cota<;iio do pequeno corcunda da rua
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acima das vicissitudes e da propria lembran<;a da
primeira quebra especulativa dos tempos ~~dernos, des~endo
por todas as fun<;6es de comodidade
familiar, decora<;ao do
espa<;o, ce~'siio venal ou usufruto, ate a utiliza<;iio - e por que
niio? ja vilnos isso - como combustfve!'
.
E nao e so isso, pois estou disposto a emprestar mInha voz
ao pulpito verdadeiro para, que ele .sustente u~. di~c~rs? ,sobr~
sua existencia, que, por mals que sep de utensIiIO, e IndIvidual,
sobre sua historia, que, por mais radicalmente alienada que nos
pare<;a, deixou tra<;os memoriais aos quais nada falta do que
exige 0 historiador - documentos-textos-n~ta~-de-forneced~res:
e sobre seu proprio destino, que, por mals Inerte que seja, e
dram<itico, ja que um pulpito e perecfvel, foi gerado co~ t.rabalho:
tem uma sina sujeita a acasos, reveses, avatares, preStlglOs e ate
fatalidades de que ele se torna 0 intersigno, e por estar fa~ado
a um fim do qual niio precisa saber nada para que ele seJa 0
seu, uma vez que e 0 fim que conhecemos.
.
Mas, alem disso, seria meramente banal que, depOtS desta
prosopopeia,
um de voces sonhasse ser este pulpito, dotado ou

nao da fala, e, como a interpretac;ao dos sonhos e agora coisa
conhecida, se nao comum, nao haveria por que nos surpreendermos se, ao decifrar 0 emprego de significante que este pulpito
houvesse adquirido no rebus em que 0 sonhador tivesse encerrado
seu desejo, e ao analisar a remissao mais ou menos equfvoca,
comportada por esse emprego, as significac;oes que a consciencia
deste pulpito houvesse implicado nele, com ou sem seu discurso,
tocassemos no que se pode chamar de pre-consciente deste
pulpito.
Aqui, ouc;o urn protesto que, embora ocon'a com a regularidade
de urn rejogio, nao sei muito bem como nomear: e que, para
falar a verdade, ele e da alc;adado que nao tern nome em nenhuma
!fngua, e que, por geralmente se anunciar sob a moc;ao albina
da personalidade total, resume tudo 0 que nos desacredita, em
psiquiatria, como uma fenomenologia de segunda, e na sociedade,
como urn progressismo estacionario. Protesto da bela alma, sem
duvida, mas sob as formas que convem ao ser que nao fede nem
cheira, ao jeito assim-assim e ao procedimento meio gato meio
lebre do intelectual moderno, seja ele de direita ou de esquerda.
E nessa vertente, com efeito, que 0 protesto fictfcio dos que
multiplicam a desordem encontra suas nobres filiac;oes partidarias. Mas, escutemos seu tom.
Esse tom e comedido mas grave: 0 pre-consciente, tal como
a consciencia, observam-nos, nao sao do pulpito, mas de nos
mesmos, que 0 percebemos e the damos sentido, com menos
dificuldade ainda, alias, na medida em que nos mesmos fabricamos a coisa. Mas, mesmo que se tratasse de urn ser mais
natural, convem nunca rebaixar desconsideradamente na consciencia a forma elevada que, seja qual for nossa fragilidade no
universo, garante-nos nele uma imprescritfvel dignidade - verifiquem junco no dicionario do pensamento espiritualista.
Deve-se reconhecer, aqui, que Freud me incita a irreverencia,
pela maneira como em algum lugar, de passagem e como que
sem tocar no assunto, ele se expressa sobre os modos de provocac;ao espontanea que sao a norma geral no acionamento da
consciencia universal. E isso me retira qualquer incomodo de.
prosseguir meu paradoxo.
Sera, pois, tao grande a diferenc;a entre 0 pulpito e nos no
que tange a consciencia, se ela adquire tao facilmente a aparencia
o semblant desta, ao ser posta em jogo entre mim e voces, que

minhas frases permitiram nos enganarmos a seu res~eito? Assi~
que, ao ser colocada juntamente com urn d~ nos. ~ntre dOiS
cspelhos paralelos, ver-se-a que ela se reflete Ihdeflmdamente,
o que significa que sera muito mais parecida com aquele q.ue
olha do que se supoe, ja que, ao ver repetir-se da mesma manelra
sua imagem, este tambem se ve pelos olhos de urn outro ~o se
olhar, porquanto, sem 0 outro que e sua imagem, ele nao se
veria vendo a si mesmo.
Em outras palavras, 0 privilegio do eu em relac;ao a: c?isas
deve ser buscado num lugar diferente dessa falsa recorrencla ad
infinitum do reflexo que constitui a mirage~ da con~ciencia, e
que, malgrado sua perfeita inutilidade, contInua: amm.ar tanto
os que trabalham com 0 pensamento que eles veem msso urn
pretenso progresso da interioridade, embora se tr~te_ de um
fenomeno topol6gico cuja distribuic;ao na natureza e tao esp~nidica quanto as disposic;oes de pura exteriori~ad: que 0 c~ndlcionam, supondo-se que 0 homem tenha contnbUldo para dlfundi-las com uma freqtiencia desmedida.
Como, por outro lado, afastar 0 termo pre-con.sciente das
afetac;oes deste pulpito, ou dos que se acham .potenClalmente ou
em ato em alguma outra coisa, e que, por se aJustarem com tanta
exatidao a minhas afeic;oes, virao a consciencia com eles?
Que 0 eu e a sede das percepc;oes, e nao 0 pulpito, admitim~s,
mas nisso ele reflete a essencia dos objetos que percebe, e nao
a dele como algo do qual a consciencia fosse um ~rivilegio, ja
que essas percepc;oes, em sua maioria, ~ao inconsclentes.
Nao e a toa, alias, que situamos a on gem do protesto de que
temos de ocupar-nos, aqui, nas formas bastardas da fenomenologia que desvanecem as analises tecnicas da ac;a? humana,
especialmente aquelas que seriam exigfveis na. ~edlcIna. Se 0
material barato del as, para empregar esse adJetlvo que 0 sr.
Jaspers reserva especialmente a avaliac;ao que faz .da psicanalise,
e justamente 0 que confere a obra deste seu estJlo, be~ como
da peso a sua estatua de diretor espiritual em ferro f~~dldo e de
mestre pensante de latao, elas nao deixam de ter utlhdade, que
alias e sempre a mesma: divertir.
_
Delas nos servimos aqui, por exemplo, para nao entrar no
merito de que 0 pulpito nao fala, coisa de que os def~nsor~s ~o
falso protesto nada querem saber, pOl'que, ao me ouvlr atnbUlrlhes isso, meu pulpito logo se tornaria falante.
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:t que meus dispositivos

"Mas, em que prevalece sobre 0 pLilpito que sou", Ihes diria
ele, "esse eu que voces tratam na analise?
"Pois, se a saude dele se define pOl' sua adapta~ao a uma
realidade tida simplesmente como Ihe sendo proporcional, e se
voces precisam da alian~a da 'parte sadia do eu' para reduzir,
sem duvida na lJutra parte, discordancias
com a realidade, que
so aparecem como tais pelo princfpio que voces adotam de tomar
a situa~ao analftica pOl' simples e anodina, e as quais voces nao
descansam enquanto nao fazem ser vistas pelo sujeito como 0
sao por seus olhos, acaso nao fica claro que nao existe outra
discrimina~ao da parte sadia do eu do sujeito senao sua concordancia com a otic a de voces, a qual, por ser supostamente sadia,
torna-se aqui 0 parametro das coisas, assim como nao hci outro
criterio de cura senao a completa ado~ao desse seu parametro
pelo sujeito - 0 que e confirmado
pela admissao atual, em
autores serios, de que 0 final da analise e obtido mediante a
identifica~ao com 0 eu do analista?
"Seguramente,
a concep~ao que e exposta com toda essa
tranqi.iilidade, bem como 0 acolhimento que ela recebe, fazem
supor que, ao contrario do lugar-comum que diz que os ingenuos
sao iludidos, e ainda bem mais f:icil que os ingenuos iludam. E
a hipocrisia que se revela na declara~ao mediante a qual 0
remorso aparece com curiosfssima regularidade nesse discurso,
a de que e preciso falar com 0 sujeito 'na linguagem dele', da
ainda mais 0 que pensar no que tange a profundeza
dessa
ingenuidade. E falta ainda superar 0 engulho que sobe frente a
evoca~ao que ela sugere da fala babyish [tatibitate], sem a qual
os pais prevenidos nao acreditam poder induzir a suas raz6es
elevadas as pobres criancinhas que e preciso manter sossegadas!
Simples deferencias, tidas como devidas ao que a imbecilidade
analftica projeta na no~ao da fragilidade do eu dos neuroticos.
"Mas, nao estamos aqui para divagar entre a nausea e a
vertigem. A verdade e que, pOl' mais que eu seja um pulpito a
Ihes ralar, sou 0 paciente ideal, ja que comigo nao e preciso ter
tanto trabalho, os resultados se obtem de imediato, estou curado
de antemao. Vma vez que se trata apenas de substituir meu
II
discurso pelo seu, sou um eu perfeito, ja que nunca tive outro
e que me entrego a voces para que me-informem sobre as coisas

de regulagem nao Ihes per~ite~
adap~
lar-me diretamente,
isto e, todas aquelas que nao sao suas
dioptrias, sua altura e a dimensao de seus papeis."
Af esta, parece-me, uma coisa muito bem f~lada para urn
pLilpito! E claro que estou brincando. No que ele dls~e, em mm~a
opiniao, nao falou uma palavra que fosse sua. Pela sl.m.ples razao
de que ele mesmo era uma palavra; era eu como sUJelto gra~atical. Vejam, ja e uma promo~ao a mais, e boa. p.ara. ser_colhlda
pelo soldado ocasional no fossa de uma relvmdlc~~ao to~a
propria da erfstica, assim como para nos fornecer uma I!ustr~~ao
do lema freudiano que, ao se exprimir como" La onde e~a ISS?,
o [eu] deve ser" ["Liz oil etait ~a, Ie je doit etre], confIrm~na
em proveito nosso 0 carater fragil da tradu~ao que substantlva
o Ich, quando passa um t no devo de soli, e qu~ f~xa 0_ ca~bio
do Es a taxa do cedilha.9 A verdade e que 0 pulplto nao e urn
eu, pOl' mais eloqi.iente que tenha sido, pOl"em urn meio em meu
discurso.
Mas, pensando bern, a considerarmos
sua ,:,irtude na analise,
o eu tambem e urn meio, e podemos compara-Ios.
Como observou pertinentemente
0 pLilpito, ela apresenta em
rela~ao ao eu a vantagem de nao ser urn meio de resiste.ncia, e
roi exatamente pOl' isso que 0 escolhi para sustentar meu dlscurso
e aliviar proporcionalmente
0 que uma interferencia
maior de
meu eu na fala de Freud teria provocado de resistencia em voces,
satisfeito que eu ja ficaria se 0 que tiver que lhes restar disso,
a despeito desse apagamento, os fizer achar "interess.ant~"
0
que digo. Locu~ao que nao e a toa que designa em seu eutemls~o
apenas 0 que nos interessa moderadamente,
e que encontra mews
de fechar seu circuito em sua antftese, pela qual se chamam
desinteressadas
as especula~6es de interesse universal.
Mas, vejamos ca se 0 que digo vem a Ihes interessar, como
, . com 0 p Ieonas mo·.IO
se usa dizer para cumular a antonomaSla

0" t" a que Laean se refere e 0 que, em alemao, eoloearia o. verbo .wllen
l1atereeira pessoa (substantivando 0 lch, portanto), em vez da pnmelra: 0 eedllha
remete 11 passagem do Es alemao para 0 ~a franees (em vez do sm antenor).

Ii.

I

(N.E.)

.

.

0 pleonasmo refere-se 11 expressao eoloquial usada pOl'Laean e aqUl traduzlda
pOl'.•vejamos ca": voyons voir. (N .E.)
10.

pessoalmente,
de arma.

0 pulpito

logo estanl em peda90s para nos servir

Pois muito bern, tudo isso se constata quanto ao eu, exceto
que seus usos afiguram-se invertidos em sua rela<;:ao com os
estados dele. Meio da fala dirigida a voces pelo inconsciente do
sujeito, e arma para resistir ao reconhecimento
deste, e despeda9ado que ele toma a palavra, e e inteiro que ele se presta a
nao a ouvir.
Com efeito, e na desagrega9ao da unidade imagin;hia constitutiva do eu que 0 sujeito encontra 0 material significante de
seus sintomas. E e do tipo de interesse que nele desperta 0 eu
que provem as significa90es que dele desviam seu discurso.

Esse interesse do eu e uma paixao cuja natureza ja fora vislumbrada pela linhagem dos moralistas, onde era chamada de amorproprio, mas da qual somente a investiga9ao psicanalftica soube
analisar a dinamica em sua rela9ao com a imagem do proprio
corpo. Essa paixao introduz em toda rela9ao com essa imagem,
constantemente
representada por meu semelhante, uma significa9ao que me interessa tanto, isto e, que me faz ficar numa tal
dependencia
dessa imagem, que acaba por ligar ao desejo do
outro todos os objetos de meus desejos, mais estreitamente
do
que ao desejo que eles suscitam em mim.
Trata-se dos objetos como aquilo cujo aparecimento esperamos num espa90 estruturado pela visao, ou seja, dos objetos
caracterfsticos
do mundo humano. Quanto ao conhecimento
de
que depende 0 desejo desses objetos, os homens estao longe de
confirmar a locu9ao que pretende que eles nao enxerguem urn
palmo adiante do nariz, pois a desgra<;:a deles, muito pelo
contrario, e que e na ponta do nariz que come9a seu mundo, e
que neste eles so podem apreender seu desejo pela me sma
intermedia<;:ao que Ihes permite ver seu proprio nariz, isto e,
mediante algum espelho. Mal discernido esse nariz, porem, os
homens se apaixonam por ele, e essa e a primeira significa<;:ao
pela qual 0 narcisismo envelopa as formas do desejo. Nao e a
unica, e a crescente ascensao da agressividade no firmamento
das preocupa<;:oes analfticas permaneceria obscura se se ativesse
a ela.

Esse e urn ponto que eu mesmo creio ter contribufdo para
elucidar, ao conceber a chamada dinamica do esta~io do espelh,o
como conseqUencia de uma prematura<;:ao do nasclment?, ge?~rica no homem, da qual resulta, no tempo marcado, a Identlflca<;:ao jubilatoria do indivfduo ainda .injans c.om a for~a total
em que se integra esse reflexo do nanz, ou seJa, com a Imagem
de seu corpo: opera<;:ao que, por ser realizada a 01ho,11 como se
poderia dizer, pouco difere da fndol~ do "ah~" que nos esclarece
sobre a inteligencia do chimpanze,
maravllhados
que sempre
ficamos por captar seu milagre no rosto de nossos pares, sem
que isso deixe de acarretar uma seqUencia deploravel.
Como observa com muito acerto urn poeta bem pensante, 0
espelho Faria bem em refletir urn pouco mais ant~s. de nos
devolver nossa imagem. Porque, nesse momento, 0 sUJelto nada
viu ainda. Mas, por menos que essa mesma captura se ~eproduza
diante do nariz de urn de seus semelhantes,
do nanz de urn
notario, por exemplo, Deus sabe para onde 0 sujeito sera conduzido pela ponta do nariz,12 dados os lugares onde es~es
funcionarios ministeriais tern 0 habito de meter 0 deles. Alem
disso, caso tudo 0 mais que temos, maos, pes, cora<;:ao, boca e
ate os olhos, se recuse a segui-Io, vem uma amea<;:a de ruptura
da atrelagem, cujo anuncio como angustia s6 po?e acarretar
providencias
rigorosas. Toque de reu~ir!. - ou seJa, apelo ao
poder dessa imagem com que se reJubllou a lua-de-mel do
espelho, it uniao sagrada da direita .~om a esque~d.a que nela se
afirma, por mais invertida que se afIgure se 0 sUJelto se mostrar
urn pouco mais atento a ela.
.
,
Mas dessa uniao, que modelo malS belo havera do que ~
propria'imagem
do outro, ist~ e, ~o ~ot;hio ~m sua fun<;:ao? E
assim que as fun90es de domll1a<;:ao, Impropnamente
chamadas
de fun<;:oes de sfntese do eu, instauram sobre a base de. ~ma
aliena<;:ao libidinal 0 desenvolvimento
que se ~eg~~, especlf:~amente aquele que outrora denominamos
de pnnclplO paranOlco

II. A expressao francesa e it vue du nez, 0 que daria ma!s ou"menos ~'vend~ a
dimensao de algo pelo tamanho do nariz" (em nossa gma, no olhometro ).
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No sentido de "Ievar pelo beiyo", expressao nao usada aqui para nao
com pro meter a continuidade da frase do autor. (N.E.)
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do conhecimento
humano, segundo 0 qual seus objetos sao
submetidos a uma lei de duplica~ao imagimiria, evocando a
homologa~ao de uma serie infindavel de 'notarios que nada deve
a sua camara sindical.
Mas, para n6s, a significa~ao decisiva da aliena~ao constituinte
da Urbild do eu aparece na rela~ao de exclusao que estrutura
no sujeito, a partir daf, a rela~ao dual de eu a eu. Pois, se a
coapta~ao imaginaria de um ao Dutro deveria fazer com que os
papeis se distribufssem complementarmente
entre 0 notario e 0
notariado, pOl' exemplo, a identifica~ao precipitada do eu com
o outro no sujeito tem 0 efeito de essa distribui~ao jamais
constituir uma harmonia, nem mesmo cinetica, porem instituir-se
no "tu ou eu" permanente de uma guerra, na qual entra em jogo
a existencia de um ou outro dos dois notarios em cada um dos
sujeitos. Situa~ao que se simboliza no "Tu estas outro" da
querela transitivista, forma original da comunica~ao agressiva.
Ve-se a que se reduz a linguagem doeu: a inspira~ao intuitiva,
ao preceito recoleto, a agressividade
retaliat6ria do eco verbal.
Acrescentemos
a ela 0 que Ihe cabe dos dejetos autom<iticos do
discurso comum: 0 repisamento educativo e 0 estribilho delirante,
modos de comunica~ao perfeitamente
reproduzidos por objetos
pouco mais complicados do que este pulpito - constru~ao de
feedback quanto ao primeiro e, quanta ao segundo, um disco de
gramofone, de preferencia riscado no Jugal' certo.
E nesse registro, no entanto, que se profere a analise sistematica da defesa. Ela e corroborada pOl' simulacros, semblants
de regressao. A rela~ao de objeto fornece suas aparencias, e esse
desvirtuamento
nao tern outro desfecho senao urn dos tres declal-ados na tecnica em vigor: ou 0 saIto impulsivo para 0 real
atraves do aro de papel da fantasia - acting out, comumente
num sentido de sinal contrario
a sugestao; ou a hipomania
transit6ria por eje~ao do pr6prio objeto, apropriadamente descrita
na embriaguez megalomanfaca que nosso amigo Michael Balint,
sob uma pena tao verfdica que no-Io torna ainda mais amigo,
reconhece como indfcio do terminG da analise dentro das nOl-mas
atuais; ou na especie de somatiza~ao que e a hipocondria
a
minima, pudicamente teorizada sob a rubrica de rela~ao medico-paciente.
A dimensao da two-body psychology, sugerida pOl' Rickman,
e a fantasia com que se protege uma two-ego analysis tao
insustentavel quanto coerente em seus resultados.
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POl' isso ensinamos que nao ha na situa~ao analftica apenas dois
sujeitos presentes, mas dois sujeitos providos, cada um deles,
de dois objetos, que sao 0 eu e 0 outro, tendo esse Dutro 0 fndice
de urn a minusculo inicial. Ora, em razao das singularidades de
uma matematica dialetica com as quais sera preciso nos familiarizar, a reuniao deles no par de sujeitos SeA conta, ao todo,
com apenas quatro termos, em razao de que a rela~ao deexclusao
que opera entre a e a' reduz os dois pares assim notados a urn
s6 no confronto dos sujeitos.
Nessa partida a quatro, 0 analista age sobre as resistencias
significativas que lastreiam, refreiam e desviam a fala, introduzindo ele mesmo nesse quarteto 0 sinal primordial de exclusao
que conota 0 ou - ou entao - da presen~a ou da ausencia, que
destaca formalmente a morte inclufda na Sildung narcisica. Signo
que falla, note-se de passagem, no aparato algorftmico da l6gica
modern a que se intitula simb61ica, e que demonstra nela a
insuficiencia dialetica que continua a torna-Ia impr6pria para a
formaliza~ao das ciencias humanas.
Isso quer dizer que 0 analista intervem concrelamente na
dialetica da analise se fazendo de morto, cadaverizando sua
posi~ao, como dizem os chineses, seja pOl' seu silencio, ali onde
ele e 0 Outro, Autre com A maiusculo, seja anulando sua propria
resistencia, ali on de e 0 outro, autre com a minusculo.Em ambos
os casos e sob as respectivas
incidencias do simb61ico e do
imaginario, ele presentifica a morte.
Convem ainda que ele reconhe~a e, pOI-tanto, distinga sua
a~ao num e noutro desses dois registros, para saber pOl' que
intervem, em que instante se oferece a oportunidade para isso,
e como agir.
A condi~ao primordial para tanto e que ele esteja imbufdo da
di feren~a radical entre 0 Outro a quem sua fala deve endere~ar-se
c esse segundo outro, que e 0 que ele ve e do qual e atraves do
qual 0 primeiro Ihe fala no discurso que profere diante dele.
Pois e desse modo que ele podera ser aquele a quem esse discurso
sc dirige.
o ap610go de meu pulpito e a pr<itica atual do discurso da
l'()nvic~ao hao de mostrar-lhe
suficientemente,
se ele pensar
nisso, que nenhum discurso, nao importa em que inercia se ap6ie
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ou a que paixao recorra, jamais se dirige senao ao born entendedor
a quem leva sua meia palavra. Aquilo mesmo a que se chama
argumento ad hominem e considerado por quem 0 pratica apenas
como uma seduc;;ao, destinada a conseguir do outro, em sua
autenticidade,
a aceitac;;ao de uma fala, fala que constitui entre
os dois sujeitos urn pacto, confesso ou nao, mas que se situa,
tanto num caso quanta no outro, para-alem das razoes do argumento.
Cornu mente, qualquer urn sabe que os outros, como ele,
permanecerao
inacessfveis as imposic;;6es da razao, fora de uma
aceitac;;ao por princfpio de uma regra do debate que nao se da
sem uma concordancia explfcita ou implfcita quanta ao que se
chama seu fundamento, e que quase sempre equivale a urn acordo
antecipado quanta ao que esta em jogo. 0 que se chama logica
ou direito nunca e nada alem de urn corpo de regras que foram
laboriosamente
ajustadas num momenta da historia, devidamente
datado e situado por urn sinete de origem, agora ou foro, igreja
ou partido. Nada esperarei dessas regras, pOltanto, fora da boafe do Outro, e, em desespero de causa, 56 me servirei delas, se
o julgar conveniente ou for obrigado a isso, para divertir a ma-

Fe.

o Outro e, portanto, 0 lugar on de se cOl1stitui 0 [eu] que fala
com aquele que ouve, 0 que urn diz ja sendo a resposta, e 0
outro decidindo, ao ouvi-lo, se esse um falou ou nao.
Mas, em contrapartida, esse lugar se estende tanto no sujeito
quanta nele imperam as leis da fala, isto e, muito alem do
discurso que tira do eu suas palavras de ordem, des de que Freud
descobriu seu campo inconsciente e as leis que 0 estruturam.
Nao e em razao de urn misterio, que seria 0 da indestrutibilidade de alguns desejos infantis, que essas leis do inconsciente
determinam os sintomas analisaveis. A modelagem imaginaria
do sujeito por seus desejos, mais ou menos fixados ou regredidos
na relac;;ao que mantem com 0 objeto, e insuficiente e parcial
para fornecer sua chave.
A insistencia repetitiva desses desejos na transferencia e sua
permanente rememorac;;ao num significante do qual 0 recalque
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se apoderou, isto e, onde 0 recalcado retorna, encontram sua
razao necessaria e suficiente se admitirmos que 0 desejo de
reconhecimento
domina, nessas determinac;;oes, 0 desejo que ha
por reconhecer, conservando-o
como tal ate que ele seja reconhecido.
As leis da rememorac;;ao e do reconhecimento
simbolico, com
efeito, diferem em sua essencia e sua manifestac;;ao das leis da
reminiscencia
imaginaria, isto e, do eco do sentimento ou do
sinete (Priigung) instintivo, mesmo que os elementos que ordenam as primeiras como significantes sejam retirados do material
a que as segundas dao significac;;ao.
Basta, para tocarmos na natureza da mem6ria simbolica, haver
estudado uma vez, como mandei fazer em meu seminario, a mais
simples sequencia simbolica, a de uma serie linear de sinais que
conotem a alternativa da presenc;;a e da ausencia, sendo cada urn
escolhido ao acaso, nao importa de que modo, puro ou impuro,
se proceda. E so introduzir entao nessa serie a mais simples
elaborac;;ao, a de notar as sequencias ternarias numa nova serie,
e veremos surgirem leis sintaticas que impoem a cada urn de
seus term os algumas exclusoes de possibilidade, ate que sejam
suspensas as compensac;;oes que seus antecedentes exigem.
Foi ao cerne dessa determinac;;ao da lei simbolica que Freud
foi prontamente levado por sua descoberta, pois no inconsciente,
que ele nos diz com insistencia nada ter a ver com tudo 0 que
fora design ado por esse nome ate entao, ele reconheceu
a
instancia das leis em que se fundamentam a alianc;;a e 0 parentesco, nelas instalando desde a Traumdeutung
0 complexo
de
Edipo como motivac;;ao central. E e isso que me permite dizer-lhes
agora por que os motivos do inconsciente se Iimitam - ponto
sobre 0 qual Freud se pronunciou desde 0 comec;;o e que nunca
alterou - ao desejo sexual. E essencialmente na ligac;;ao sexual,
com efeito, e ordenando-a pela lei das alianc;;as preferenciais e
das relac;;oes proibidas, que se apoia a primeira combinatoria das
trocas de mulheres entre as linhagens nominais, para desenvolver,
numa troca de bens gratuitos e numa troca de palavras-chaves,
o comercio fundamental e 0 discurso concreto que sustentam as
sociedades humanas.
o campo concreto da conservac;;ao individual, ao contrario,
por suas ligac;;oes com a divisao, nao do trabalho, mas do desejo
e do trabalho, ja evidenciado
desde a primeira transformac;;ao
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que introduziu no alimento sua significa<;ao humana, ate as
formas mais elaboradas da produ<;ao de bens de consumo, mostl·a
com clareza estruturar-se
na dialetica do senhor e do escravo
em que podemos reconhecer a emergencia simbolica da luta de
morte imagimhia em que ha pouco definimos a estrutura essencial
do eu: nao ha pOl' que nos surpreender, pOl' conseguinte, com 0
fato de esse campo se refJetir exclusivamente
nessa estrutura.
Em outros termos, isso explica que 0 outro grande desejo
generico, 0 da fome, nao seja representado, como sempre afirmou
Freud, naquilo que 0 inconsciente conserva para fazer com que
seja reconhecido.
Assim se esclarece cada vez mais a inten9ao de Freud, tao
legfvel para quem nao se limita a balbuciar seu texto, no momenta
em que ele promoveu a topica do eu, e que foi a de restabelecer
em seu rigor a separa<;ao, inclusive em sua interferencia inconsciente, entre 0 campo do eu e 0 do inconsciente
inicialmente
descoberto pOI' ele, mostrando a posi9iio "de vies" do primeiro
em rela9ao ao segundo, a cujo reconhecimento
ele resiste pela
incidencia de suas proprias significa90es na fala.
E exatamente af que jaz 0 contraste entre as significa90es da
culpa, cuja descoberta na a<;ao do sujeito dominou a fase inicial
da historia da amilise, e as significa90es de frustra~iio afctiva,
carencia instintiva e dependencia imaginaria do sujeito, que dominam sua fase atual.
Dizer que a prevalencia destas ultimas, tal como se consolida
atualmente no esquecimento
das primeiras, pl-omete-nos uma
propedeutica de infantiliza<;ao geral e dizer pouca, ao se constatar
que a psicanalise ja deixa que praticas de mistifica<;iio social em
larga escala se autorizem a partir de seu princfpio.

Ira nossa a<;ao, pOitanto, recaJcar a propria verdade que traz em
seu exercfcio? Fara ela retornar ao sono esta ultima que Freud
na paixao do Homem dos Ratos, manteria perene]ne~te acessfvel
a nosso reconhecimento,
ainda que dela tivesselnos que desviar
cada vez mais nossa vigilancia? - ou seja, a verdade de que
foi pelas deslealdades e pelas juras quebradas, pelos descumprimentos da palavra e pelas palavras ao vento, cuja constela9ao
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regeu a vinda de urn homem ao mundo, que se moldou 0
convidado de pedra que veio perturb aI', nos sintomas, 0 banquete
de seus desejos.
Pois as uvas verdes da fala atraves da qual 0 filho recebeu
cedo demais de urn pai a autentica9ao do nada da existencia,
bem como as vinhas da ira que corresponderam
as palavras de
falsa esperan9a com que sua mae 0 enganou, amamentando-o
no leite de seu verdadeiro desespero, embotam-Ihe ainda mais
os dentes do que 0 ter sido desmamado de urn gozo imaginario,
ou mesmo 0 tel' sido privado desses cuidados reais.
Haveremos nos de tirar 0 corpo fora do jogo simbolico pOI'
cujo meio 0 erro real paga 0 pre<;o da tenta9ao imaginaria?
Haveremos de des vial' nosso estudo do que acontece com a lei
- quando, pOI' ela ter sido intoleravel para uma fidelidade do
sujeito, foi desconhecida pOI' ele ja quando ainda era ignorada
- e com 0 imperativo, se, por este ter-Ihe sido apresentado na
impostura, foi recusado em seu foro fntimo antes de ser discernido? - ou seja, haveremos nos de desvia-Io das molas que, na
malha rompida da cadeia simbolica, fazem emergir do imaginario
a figura obscena e feroz em que se ha de ver a verdadeira
significa<;ao do supereu?
Que fique entendido aqui que nossa crftica da analise que se
pretende analise da resistencia, e que se reduz cada vez mais a
mobiliza<;ao das defesas, refere-se apenas ao fato de ela estar
tao desorientada
em sua pr<itica quanto em seus princfpios, no
intuito de chama-Ia a ordem de seus fins legftimos.
As manobras de cumplicidadc dual em que ela se esfor9a por
obter efeitos de felicidade e sucesso so podem adquirir valor,
aos nossos olhos, ao reduzir a resistencia dos efeitos de prestfgio
em que 0 eu se afirma a falar que e confessada num dado
momenta da analise, que e 0 momenta analftico.
Cremos que e na confissao dessa fala, da qual a transferencia
e a atualiza<;ao enigmatica, que a analise deve resgatar seu centro
e sua gravidade - e nao se va imaginar em nossas afirma<;oes
de ha pouco que concebamos essa fala sob alguma forma mfstica,
evocadora do karma. Pois 0 que impressiona no drama patetico
da neurose saD os aspectos absurdos de uma simboliza9ao desnorteada, cujo quiproquo, quanto mais adentramos nele, mais se
afigura derrisorio.
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Adaequatio rei intellectus: 0 enigma homonfmico que podemos fazer brotar do genitivo rei, que, sem sequel' mudar de
acento, pode ser 0 da palavra reus, a qual significa a parte em
causa num processo, particularmente
0 acusado, e, metaforicamente, aquele que esta em dfvida pOl' alguma coisa, surpreende-nos, no fim, ao dar a formula da adequa~ao singular com que
formulamos a questao para nosso intelecto, e que encontra sua
resposta na dfvida simbolica pela qual 0 sujeito e responsavel
como sujeito da fala.

POl' isso, e nas estruturas da linguagem,
tao manifestamente
reconhecfveis nos mecanismos primordial mente descobertos do
inconsciente, que voltaremos a retomar nossa analise dos modos
pelos quais a fala pode resgatar a dfvida que engendra.
Que a hist6ria da Ifngua e das institui~6es, bem como as
ressonancias,
atestadas ou nao na memoria, da Iiteratura e das
significa~6es implicadas nas obras de arte, sao necessarias ao
entenqimento do texto de nos sa experiencia, esse e urn fato que
Freud, porter
ele pr6prio buscado nelas sua inspira~ao, seus
metodos de pensamento e suas armas tecnicas, atesta tao maci~amente que e possfvel toca-Io ao simples folhear das paginas
de sua obra. Mas ele nao julgou supertluo coloca-Ias como
condi~ao a qualquer institui~ao de ensino da psicanalise.
o fato de essa condi~ao tel' sido negligenciada, inclusive na
sele~ao dos analistas, nao ha de ser alheio aos resultados que
estamos vendo, e nos indica que e somente ao articular tecnicamente suas exigencias que poderemos satisfaze-Ia. E de uma
inicia~ao nos metodos do lingiiista, do historiador e, diria eu,
do matemarico que se deve tratar agora, para que uma nova
gera~ao de clfnicos e pesquisadores
resgate 0 sentido da experiencia freudiana e seu motor. Ela ha de encontrar meios tarnbem
de se resguardar da objetiva~ao' psico-sociologica,
ande 0 psicanalista, em suas incertezas, vai buscar a substancia daquilo
que faz, embora ela s6 Ihe possa trazer uma abstra~aa inadequada
em que sua pratica se atola e se desfaz.
Essa reforma ha de ser uma obra institucional, pais s6 pode
sustentar-se pOl' uma comunica~ao con stante com disciplinas que

se definam como ciencias da intersubjetividade,
ou pelo termo
ciencias conjecturais,
expressao em que aponto a ordem das
pesquisas que vem fazendo alterar-se a implica~ao das ciencias
humanas.
Mas tal dire~ao so se mantera atraves de urn ensino verdadeiro,
isto e, que nao pare de se submeter ao que se chama nova~ao.
Pois 0 pacto que institui a experiencia deve levar em conta 0
fato de que ela instaura os pr6prios efeitos que a capturam para
afasta-Ia do sujeito.
Assim, pOl' denunciar 0 pensamento magico, nao se ve que
isso e pensamento magico e, na verdade, e 0 alibi das ideias de
poder, sempre prontas a produzir sua rejei~ao numa a~ao que
so se sustenta pOl' sua articula~ao com a verdade.
E a essa articula~ao da verdade que Freud se refere ao declarar
insustentaveis estas tres apostas: educar, governar e psicanalisar.
E pOl' que 0 seriam, com efeito, a nao ser pelo fato de que neles
o sujeito s6 pode ser falho, pOl' COlTer pelas bordas que Freud
reserva a verdade?
E que a verdade revela-se complex a pOl' essencia, humilde
em seus prestimos e estranha a realidade, insubmissa a escolha
do sexo, aparentada com a morte e, pensando bern, basicamente
desumana, Diana, talvez ... Actaion, muito culpado que estas na
persegui~ao a deusa, presa a que se prende, monteiro, a sombra
em que te transform as, deixa ir-se a matilha sem que teu passo
se apresse - Diana, pelo que eles valerem, reconhecera os caes ...

A psicandlise e seu ensino
IV. A imensa Iiteratura em que essa contradi~ao e esse contra~ '1150 se denunciam pode compor uma casufstica util para deIl\onstrar onde se situa a resistencia, aqui tapeada pOl' sua propria
('oITida: ou seja, nos efeitos imaginarios da rela~ao a dois, cujas
I:ll1tasias, esclarecidas
pOI' uma outra fonte, fazem tomar sua
rOl1seqUencia como consistente.
E essa via de penuria e habilitada por esta condi~ao da analise:
que 0 verdadeiro trabalho seja devido a sua natureza oculta.

COMUN1CA<;:Ao APRESENTADA A
SOClEDADE FRANCESA DE FILOSOFIA
NA SEssAo DE 23 DE FEVEREIRO DE 1957

o seguinte argumento fora distribuido aos membros da Sociedade, como de costume, antes da comunicariio:

I. No inconsciente,

que e menos profundo do que inacessfvel
para 0 aprofundamento
consciente,
isso fala: um sujeito no
sujeito, transcendente ao sujeito, formula ao filosofo sua questao
desde a ciencia dos sonhos.

II. Dizer que

0 sintoma e simbolico
nao e dizer tudo. 0 autor
demonstra:
que, com 0 passo do narcisismo, separando-se 0 imaginario
do simbolico, seu uso de significante distingue-se de seu sentido
natural;
que, uma metonfmia mais vasta englobando suas metaforas,
a verdade do inconsciente
deve desde entao ser situada nas

entrelinhas;
que Freud, no instinto de morte, interroga-se
dessa verdade.

sobre

0

fautor

III. Foi por recusar como impropria essa interroga~ao de Freud
que os psicanalistas de hoje
chegaram a um "ambientalismo"
declarado, em contradi~a()
com a contingencia que Freud atribui ao objeto no destino das
tendencias,
e retornaram ao mais primario ego-centrismo,
num contra
senso com a situa~ao de dependencia em que Freud reciassificoll
o

eu.

E, no entanto ...

V. Mas 0 mesmo nao se da com a estrutura da analise, que po de
s 'r formalizada de maneira inteiramente acessfvel a comunidade
cicl1tffica, pOI' pouco ql!e se recorra a Freud, que propriamente
l\ constituiu.
Pois a psicanalise
nao e nada alem de um artiffcio cujos
('omponentes Freud forneceu, ao afirmar que seu conjunto engloba a no~ao desses componentes.
De modo que, sendo a manuten~ao puramente formal desses
l'Omponentes suficiente para a eficacia de sua estrutura global,
II incompletude
da no~ao desses componentes no analista tende,
('ol1forme sua extensao, a se confundir com 0 limite que 0
processo de analise nao transpora no analisado.
[sso e 0 que confirma, pOI' sua impagavel declara~ao, a teoria
l'rn yoga: que 0 eu do analista, que e compreensfvel
que seja
('hamado no mfnimo de aut8nomo, e 0 parametro da realidade
do qual a analise, para 0 analisando, constituiria a prova.
Nao pode tratar-se de nada dessa ordem nos confins da analise,
11\:lSdo simples restabelecimento
de uma cadeia simbolica cujas
Ires dimens6es:
de historia de uma vida vivida como historia,
de sujei~ao as leis da linguagem, as unicas passfveis de
Mlbredetermina~ao, e
de articula~ao intersubjetiva pela qual a verdade entra no real,
il1dicam as dire~6es em que 0 autor tenciona tra~ar as vias
da rorma~ao do analista.
V I. Esse lugar descrito da verdade e preludio da verdade do
III 'ar descrito.
Se esse lugar nao e 0 sujeito, tampouco e 0 outro (a se grafar
I 0111um a minusculo
inicial) que, dando alma aos desafios do
/.//, corpo das miragens do desejo perverso, produz essas co a-

lescencias do significante com 0 significado as quais toda resistencia se agarra, onde toda sugesUio se alicerc;a, sem que nada
se esboce af de qualquer astucia da razao, senao pOl' elas Ihe
serem permeaveis.
o que as atravessa, sendo banida a violencia, e a retorica
refinada cuja capta~ao 0 inconsciente nos oferece, e a surpresa
- ao introduzir esse Outro (a ser provido de A maiusculo) com que todo urn que se dirige ao outro (com a minusculo)
invoca a fe, nem que seja para Ihe mentir.
E a esse Outro para-alem do outro que 0 analista da lugar,
pela neutralidade com que se faz nao ser ne uter, nem urn nem
outre dos dais que af estao; e, se ele se cala, e para Ihe dar a
palavra.
o inconsciente e esse discurso do Outro em que 0 sujeito
recebe, sob a forma invertida que convem a promessa, sua propria
mensagem esquecida.
Esse Outro, contudo, fica apenas a meio caminho de uma
busca que 0 inconsciente deixa transparecer pOl' sua arte diffcil,
e da qual os paradoxos do objeto em Freud revelam a ignorancia
sumamente advertida; pois, a entende-Io, e pOl' uma recusa que
oreal ganha existencia; aquilo de que 0 amor faz seu objeto e
o que falta no real; aquilo em que 0 desejo se detem e a cortina
pOl' tras da qual essa falta e figurada pelo real.
Desse argumento, referencia para a discussao, 0 autor abordara
urn ou dois pontos.

Sem interromper para me perguntar se 0 texto de meu argumento
partiu ou nao de uma ideia correta quanto a plateia que me
espera, esclarecerei que, ao indagar isto: "0 que a psicanalise
nos ensina, como ensina-Io?", nao pretendi dar uma ilustrac;ao
de meu modo de ensino. Esse argumento instaura, para que nelas
se situe a discussao, comb alertei no final, as teses sobre a ordem
que institui a psicanalise como ciencia e, depois, extrai delas os
princfpios pOl' onde manter nessa ordem 0 program a de seu
ensino. Ninguem, pen so eu, se tal afirma~ao se aplicasse a ffsica
modern a, qualificaria de sibilino 0 usa discreto de uma formula
algebrica para indicar a ordem de abstrac;ao que elil constitui:
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pOl' que, entao, se haveria aqui de mante-Io frustrado de uma
experiencia mais suculenta?
E necessario indicar que tal coloca~ao julga ultrapassado 0
momento em que se tratava de fazer reconhecer a existencia da
psicanaJise e, pOl' assim dizer, produzir em favor dela atestados
de born comportamento.
Considero sabido que essa disciplina dispoe, pOl' conseguinte,
em toda conven~ao de mentes autorizadas, de urn credito mais
do que suficiente no que concerne a sua existencia qualificada.
Ninguem, nos dias atuais, tomara como coisa de desequilibrado, se for preciso julgar sua capacidade civil ou jurfdica, 0
fato de alguem se fazer psicanalisar. Antes, quaisquer que sejam
suas extravagancias,
pOl' outro lado, esse recurso sera posto na
conta de urn esfor~o de crftica e de controle. Sem duvida,
justamente os que houverem aplaudido esse recurso se mostrarao,
ocasionalmente,
ao mesmo tempo, muito mais reservados quanto
a seu emprego em rela~ao a eles mesmos ou a seus parentes. 0
fato e que 0 psicanalista carrega consigo a confian~a que Ihe e
depositada - com incrfvel presteza, verdade seja dita - de ser
urn entendido no assunto, e que os mais reticentes dentre seus
colegas psiquiatras, pOl' exemplo, nao se incomodam em passar
para a suas maos toda uma ordem de casos com os quais nao
sabem 0 que fazer.
Nao obstante, suponho que os defensores de disciplinas muito
diversas, pOl' quem hoje tenho que me fazer en tender, tenham
vindo ate aqui, visto 0 local, como filosofos 0 bastante para que
eu possa aborda-Ios com esta pergunta: qual e, em sua opiniao,
esse algo que a psicanalise nos ensina ser-Ihe proprio, ou 0 mais
proprio, '0 verdadeiramente
proprio, verdadeiramente
0 maximo,
o mais verdadeiramente?
Nao me arrisco a presumir que as respostas colhidas estariam
mais dispersas do que na epoca da contesta~ao primeira da
analise.
A revolu~ao constitufda pela promo~ao categorica das tendencias sexuais nas motiva~oes humanas se confundiria numa
amplia~ao da tematica das rela~oes inter-humanas ou da "dinamica" psico-sociologica.
A qualifica~ao das instancias libidinais nao poderia ser globalmente eludida, mas, olhando mais de perto, se diluiria em
relac;oes existenciais cuja reguJaridade e normatividade
no-I as
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mostrariam
nota vel.

tendo chegado a urn estado de domestica~ao

bastante

Para-alem delas, verfamos desenhar-se uma especie de analogismo positivista da moral com os instintos, cujos aspectos de
conformismo, se ja nao of end em nenhum pudor, pod em provocar
uma certa vergonha, isto e, aquela que e sensfvel ao ridfculo e
que suscitaria descer 0 pano de boca - ao nos atermos ao
testemunho das pesquisas antropologicas.
Aqui, as contribui~6es da psicanalise pareceriam imponentes,
em bora talvez tao mais sujeitas a suspei~ao quanta mais diretamente impostas - como se poderia aquilatar comparando
a
renova~ao maci~a que a analise das mitologias
deve a sua
inspira~ao na forma~ao de urn conceito como 0 de basic personality structure, com 0 qual os procustos norte-americanos
atormen tam pOl' sua bitola 0 misterio das pretensas almas primitivas.
o fato e que nao seria sem razao que urn de nos, levantando-se
nesse momento, poderia inquietar-nos
com tudo 0 que nossa
cultura propaga invocando 0 nome de Freud, e afirmar que, seja
qual for a qualidade disso, sua ordem de grandeza nao deixa de
se comparar ao que ela veicula, querendo ou nao, invocando 0
nome de Marx.
Mas tambem pesaria na balan~a urn nome de Freud mais
engajado, e com obriga~6es mais confusas que 0 nome de seu
modelo de compara~ao.
E nesse momenta que voces se voltariam para os praticantes,
para lhes pedir que decidissem, tornados por sua experiencia,
quanta a substancia da mensagem freudiana. Mas, ao simplesmente se referirem a literatura decerto abundante em que eles
confrontam seus problemas tecnicos, voces teriam a surpresa de
nao encontrar nela nenhuma Iinha mais segura, nenhuma via de
progresso mais decisiva.
Parecer-Ihes-ia
mais que, se urn certo efeito de desgaste nao
fosse estranho a aceita~ao da psicanalise pelos cfrculos cultos,
uma especie de rea~ao estranha viria nestes ao encontro dela
como se algum mimetismo, subornando 0 esfor~o de convencer:
houvesse conquistado os exegetas para seus proprios expedientes
cOl)ciliatorios.
E entao, voces teriam 0 mal-estar de se indagar se 0 "nos"
em que voces se descobririam confundidos com os tecnicos, pOl'
reconhecerem
no simples fato da existencia deles 0 que assim
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se furtaria a sua pergunta, nao seria, ele proprio, por demais
l/uestionavel em sua indeterminavao,
por nao questionar 0 fato
mesmo desse reconhecimento,
se e que, nem que seja para uma
'abe~a pensante, 0 reconhecimento
exige fundamentar-se
numa
alteridade mais firme.
Saibam que esse questionamento
e exatamente 0 que assumo
ao formular minha pergunta, e que nisso, eu, analista, distingo-me
lIos que afirmam que 0 sigilo sobre nossa tecnica e 0 bico calado
sobre nosso saber SaD expedientes suficientes para se proteger
dcssa alteridade falha. Mas, como lembrar a analistas que 0 erro
en contra sua seguran~a nas regras com que se protegem as
preocupa~6es
que ele engendra, e em propor~ao ao rato de
ninguem ver nada de mal nisso?
E agora, tornemos a formular nossa pergunta, para nos deslumbrarmos com 0 fato que de ninguem mais pensa em respondc-Ia com esta simples palavra, 0 inconsciente, em razao de que
ha muito tempo essa palavra ja nao constitui problema para
ninguem. Ja nao constitui problema pOl'que nao se sossegou
cnquanto seu emprego em Freud nao se afigurou imerso na
Iinhagem de concep~6es homonimas a que ele nao deve nada,
em bora elas 0 ten ham antecedido.
Essas mesmas concepv6es, longe de se superporem umas as
outras, tern em comum constitufrem
um dualismo nas fun~6es
psfquicas onde 0 inconsciente se op6e a consciencia, assim como
() instintivo ao intelectual, 0 automatico ao controlado, 0 intuitivo
ao discursivo,
0 passional
ao racionalizado,
0 elementar
ao
integrado. Essas concep~6es dos psicologos, todavia, foram relativamente pouco permeaveis aos toques de harmonia natural
que
novao ,romantica da alma promo vera sobre os mesmos
tcmas, por terem conservado em segundo plano uma imagem de
nfvel que, situando seu objeto no inferior, tomou-o por confinado
ali, ou mesmo contido pela instancia superior, e impos a seus
cfeitos, de qualquer modo, para que fossem aceitos no nfvel
dcssa instancia, uma filtragem em que eles perdiam em energia
() que ganhavam em "sfntese".
A historia desses pressupostos mereceria aten~ao sob mais de
urn aspecto. A come~ar pelos preconceitos polfticos com que
des se sustentam e a que dao esteio, e que nao nos remetem a
nada menos do que urn organicismo
social, organicismo que,
pcla insuperavel simplicidade em que se articula na fabula que
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rendeu uma ova~ao ao consul Menenius Agrippa, s6 fez enriquecer sua metafora com 0 papel consciente atribufdo ao cerebro
nas atividades do comando psicol6gico, desembocando
no mito
doravante garantido das virtudes do brain trust. I
Nao menos curiosa seria constatar como os valores aqui
mascarados obliteram a no~ao de automatismo na antropologia
medica e na psicologia pre-freudiana,
isso se comparada a sell
emprego em Arist6teles, bem mais aberto a tudo 0 que ja se
reproduz dele na revolu~ao contemporanea
das maquinas.
o uso do termo libera~ao, para designar as fun~oes que se
revel am nas desintegra~oes neurol6gicas, marca bem os valores
de conflito que conservam aqui, isto e, num lugar em que ela
nao tern nada a fazer, uma verdade de proveniencia
diferente.
Tera side essa proveniencia autentica, encontrada por Freud no
conflito que ele pos no cerne da dinamica psfquica, 0 que constitui
sua descoberta?
Observemos, primeiro, 0 lugar onde 0 conflito e denotado, e
depois, sua fun~ao no real. Quanto ao primeiro, vamos encontra-Io nos sintomas, que s6 abordamos no nfvel em que nos
convem nao apenas dizer que eles se expressam, mas onde 0
sujeito os articula em palavras: isso, se con vier nao esquecermos
que e nesse princfpio do "matraquear"
incessante que a analise
limita seus meios de a~ao e ate seus modos de exame, postura
que, se nao Fosse constitutiva e nao apenas manifesta na analise
dos adultos, tornaria inconcebfvel
toda a tecnica, inclusive a
aplicada as crian~as.
Esse conflito e lido e interpretado naquele texto cujo enriquecimento exige 0 metodo da associa~ao livre. Portanto, nao 6
apenas a pressao obtusa, nem 0 rufdo parasita da tendencia
inconsciente,
que se faz ouvir nesse discurso, mas, se assim
posso esbo~ar 0 que nos sera precise levar muito mais longe
nesse senti do, as interferencias
de sua voz.
Mas, que acontece realmente com essa voz? Estaremos reencontrando aqui as Fontes imaginarias cujo espfrito racial, cujas
ilusoes de origem magica 0 romantismo encarnou no Volksgeist?

I. Expressao
(sobretudo da terminologia
polftica norte-americana)
"grupo de especialistas
ou peritos", mas que tambem se poderia
trocadilho mais literal, por "confian~a
no cerebro". (N.E.)

que significa
traduzir, nUIll

Nao vemos

por que Freud teria excomungado lung, nem 0 que
IIl1torizaria seus adeptos a perseguirem 0 anatema disso nos de
IlIng, se Fosse esse 0 alcance do simbolismo por meio do qual
Freud penetrou na analise dos sintomas, definindo ao mesmo
It'mpo seu senti do psicanalftico. De fato, nada e mais diferente
do que a leitura que essas duas escolas aplicam a urn mesmo
ohjeto. 0 comico e os freudianos terem-se mostrado incapazes
d' formular de maneira satisfat6ria uma diferen~a tao marcante.
() fato de se gabarem das palavras "cientffico"
ou "bioI6gico" ,
que, como todas as palavras, estao ao alcance de todas as bocas,
lIao os faz marcarem urn ponto a mais nesse caminho, nem
mesmo aos olhos dos psiquiatras, a quem seu foro fntimo nao
deixa de alertar sobre 0 alcance do usa que eles mesmos fazem
dessas palavras em procedimentos
igualmente incertos.
Aqui, no entanto, 0 caminho por Freud nao nos e apenas
lra~ado; e pavimentado em toda a sua extensao pelas afirma~oes
rnais maci~as, mais constantes e mais impossfveis de desconheeel'. Basta Ie-las, basta abrir sua obra numa pagina qualquer,
para que se encontre 0 aparato dessa via real.
Se 0 inconsciente pode ser objeto de uma leitura com que se
l'sclareceram
tantos temas mfticos, poeticos, religiosos e ideologicos, nao e porque introduza em sua genese 0 elo intermediario
de uma especie de significatividade
da natureza no homem, ou
de uma signatura rerum mais universal, que estivesse no prin'fpio de seu possfvel ressurgimento
em qualquer indivfduo. 0
sintoma psicanalisavel, seja ele normal ou patol6gico, distinguesc nao apenas do fndice diagnostico,
mas de qualquer forma
apreel1sfvel de pura expressividade,
por se sustentar numa estruIura que e identica a estrutura da linguagem. E com isso nao
1I0S referimos a uma estrutura a ser situada numa pretensa
semiologia generalizada, a ser arran cad a de seu limbo, mas a
'strutura da linguagem tal como se manifesta nas lfnguas que
chamarei positivas, as que sac efetivamente faladas por massas
humanas.
Isso se refere ao fundamento
dessa estrutura, ou seja, a
duplicidade que submete a leis distintas os dois registros. que
l1ela se atam: do significante e do significado. 0 termo reglstro
designa aqui dois encadeamentos
tornados em sua gIobalidade,
l' a posi~ao primeira de sua distin~ao
torna a priori dependente
de exame qualquer eventualidade
de fazer esses registros se
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equivalerem termo a termo, nao importa em que amplitude os
interrompamos. (De fata, tal equivalencia revela-se infinitamente
mais complexa do que qualquer correspondencia
biunfvoca, cujo
modelo s6 e concebfvel de um sistema significante para outro
sistema significante,
segundo a defini~ao que dela fornece a
teoria matematica dos grupos.)
Assim e que, se 0 sintoma pode ser lido, e por ja estar inscrito,
ele mesmo, num processo de escrita. Como forma~ao particular
do inconsciente, ele nao e uma significa~ao, mas a rela~ao desta
com uma estrutura significante que 0 determina. Se nos permitissem 0 trocadilho, dirfamos que 0 que esta em jogo e semprc
a concordancia do sujeito com 0 verbo.
E, com efeito, aguilo a que a descoberta de Freud nos conduz
e a imensidao da ordem em que ingressamos, na qual, por assim
dizer, nascemos uma segunda vez, saindo. justamente do estado
denominado infans, sem fala, ou seja, a ordem simb61ica constitufda pela linguagem,
e 0 momento do discurso universal
concreto e de todos os sulcos abertos por ele nessa hora, ondc
foi preciso nos alojarmos.
Pois a no~ao poderosa que minha coloca~ao aqui articula vai
justamente para-alem da aprendizagem
funcional ou nocional a
que 0 horizonte estreito dos pedagogos quis reduzir as rela~6es
do indivfduo com a linguagem.
Se real mente se trata de 0 homem se instalar num "meio"
que tem tantos direitos a nossa considera~ao quanto as arestas
do real, erroneamente
presumidas como as unicas geradoras dc
experiencia, a descoberta de Freud mostra-nos que esse meio do
simbolismo e consistente 0 bastante ate para tornar inadequada
a locu~ao que diria, desse instalar-se em questao, que isso nao
e evidente, pois 0 grave e justamente que isso funciona por si,
mesmo quando funciona mal.
Em outras palavras, a aliena~ao que nos haviam descrito ha
algum tempo com exatidao, ainda que num plano meio panoriimico, como constitutiva das rela~6es entre os homens com basc
nas rela~6es de seu trabalho com as vicissitudes de sua produ~ao,
essa aliena~ao, dizemos, aparece agora como que duplicada, por
se destacar numa particularidade
que se conjuga com 0 ser, sob
especies que se hao de dizer nao progressistas. Isso nao basta,
porem, para fazer com que se qualifique essa descoberta d
reacionaria, nao importa em que use;>cumplice se tenha podido

!·mprega-Ia. Antes, assim sera explicada a rabugice enfurecida
!los costumes pequeno-burgueses,
que parece servir de cortejo
,I um progresso social que desconhece sistematicamente
0 que
() impulsiona: pois, na atualidade, e na medida em que esse
progresso e suportado que ele autoriza a psicanalise,
e e na
lllcdida em que e posto em a~ao que ele a proscreve, mediante
II que a descoberta
freudiana ainda nao superou em seus efeitos
.Iqueles que Di6genes esperava de sua lanterna.
Nada ha, contudo, que contradiga a ampla dialetica que nos
raz servos da hist6ria, superpondo suas ondas a miscigena~ao
de nossas grandes migra~6es, naquilo que prende cada um de
IlIlS a um farrapo de discurso mais vivo que nos sa pr6pria vida,
s' e verdade que, como diz Goethe, quando "0 que nao tem
vida vive, tambem pode produzir vida" ,2
Sucede tambem que desse farrapo de discurso, na impossibilidade de proferi-Io pela garganta, cada um de n6s e condenado,
para tra~ar sua linha fatal, a se fazer 0 alfabeto vivo. Ou seja,
de todos os nfveis do jogo de sua marionete ele toma emprestado
Illgum elemento, para que a sequencia deles baste para testemuIlhar um texto sem 0 qual 0 desejo ali comboiado nao seria
indestrutfvel.
Nao obstante e umexagero
0 que damos a essa atesta~ao,
quando em sua manuten~ao ela nos despreza tanto que, sem
1l0SS0consentimento, transmite seu c6digo transformado a nossa
linhagem filial. Pois, ainda que nao houvesse ninguem para le-Ia
por tantos seculos quantos ficaram os hieroglifos no deserto, ela
nmtinuaria tao irredutfvel em seu absoluto de significante quanto
I 'riam permanecido estes ao movimento das areias e ao silencio
das estrelas, se nenhum ser humano os houvesse traduzido numa
significa~ao restabelecida.
E dessa irredutibilidade
participam a fragil fllma<;a do sonho
(' 0 rebus no rec6ndito
da trivialidade (tidos por Freud como
s 'melhantes em sua elabora~ao), 0 trope~o da conduta e 0 erro
ortografico do texto (ambos exitosos em sua riqueza de senti do,
('1\1 vez de significa<;6es
falhas), e ainda a futilidade do chiste,
l'uja alegria caracterfstica
Freud nos mostra, a partir de sua
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tecnica, provir de nos fazer participar da primazia do significante
em rela~ao as significa~6es de nosso destino mais pesadas de
carregar.
Porventura nao saD esses mesmos os tres registros que foram
objeto das tres obras primordiais em que Freud descobriu as leis
do inconsciente, e onde, se voces as lerem ou relerem com esta
chave, terao a surpresa de constatar que Freud, ao enunciar essas
leis em sua minucia, so fez formular de antemao as que Ferdinand
de Saussure s6 iria trazer a luz alguns anos depois, abrindo a
trilha da lingiifstica moderna?
Nao possopensar
aqui em estabelecer urn quadro de con cordancias, pOl' cuja rapidez voces poderiam justificadamente
fazer-me obje~6es. Indiquei em outro trabalho a que correspondem,
na re[a~ao fundamental
do significado com 0 significante,
a
condensa~ao, 0 deslocamento,
a condi~ao de representabilidade
e as seqiiencias nas quais e significativo que Freud tenha buscado
desde 0 infcio 0 equivalente de uma sintaxe.
Quero apenas indicar 0 fato de que, do mais simples ao mais
complexo dos sintomas, a fun~ao do significante revela-se preponderante, pOl' surtir efeito neles ja no nfvel do trocadilho. E
o que se ve, pOl' exemplo, na extraordinaria analise do principio
do mecanismo do esquecimento
(1898), na qual a rela~ao do
sintoma com 0 significante parece surgir totalmente munida de
urn pensamento sem precedentes.
Estamos lembrados desta ponta quebrada da espada da memoria: 0 signor do nome de Signorelli, para Freud impossivel
de evocar como autor do celebre afresco do Anticristo na catedral
de Orvieto, muito embora os detalhes e a propria figura do pintor
ali inscritos so fa~am parecer vol tar mais vivamente
a sua
lembran~a. E que signor, juntamente com 0 Herr, 0 Senhor, 0
Mestre absoluto, e aspirado e recalcado pela lufada apocalfptica
que se ergue no inconsciente de Freud ante os ecos da con versa
que ele esta tendo: perturba~ao, insiste ele a esse respeito, de
urn tema recem-surgido
por urn tern a precedente - que e, na
verdade, 0 da morte assumida.
Isso quer dizer que encontramos
ali a condi~ao constitutiva
que Freud imp6e ao sintoma para que ele mere~a esse nome no
senti do analftico: que urn elemento mnemico de uma situa~ao
anterior privilegiada seja retomado para articular a situa~ao atual,
isto e, que seja inconscientemente
empregado nela como ele-
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men to significante, tendo 0 efeito de modelar a indetermina~ao
do vivido numa significa~ao tendenciosa. Isso nao e ja tel' dito
tudo?
POl' conseguinte,
eu me consideraria dispensado de uma referencia dos efeitos do inconsciente a dupla edifica~ao da sincronia e da diacronia, a qual, pOl' mais necessaria que seja, nao
faltaria pedantismo em tal companhia, ao fazer surgir por uma
fabula, numa especie de estereoscopia,
ora 0 estilo do inconsciente, ora a resposta que the convem.
Se 0 inconsciente
de fato parece dar urn novo. suporte ao
proverbio biblico que diz que "os pais comeram uvas verdes e
prejudicados ficaram dentes dos filhos" , e a partir de urn rearranjo
que talvez satisfa~a a caducidade com que Jeremias 0 marca ao
cita-lo.
Pois diremos que e pOl' se haver dito que" as uvas verdes
comidas pelos pais embotam os dentes dos filhos" que 0 filho,
para quem essas uvas de fato saD verdes demais - por serem
as da decep~ao freqiientemente trazida, como todos sabem, pela
cegonha -, reveste seu rosto com a mascara da raposa.
Sem duvida, as 1i~6es de uma mulher de talento que revolucionou nosso conhecimento das forma~6es imaginarias na crian~a, e cujos temas qualquer iniciado ha de reconhecer, se eu tiver
a extravagancia
de chama-Ia de tripeira, nos ensinarao a dizer a
crian~a que as uvas-objetos-maus
devem real mente ser arrancadas das trip as da cegonha, e que e por isso que ela tern medo
da raposa. Nao digo que nao. Mas tenho mais confian~a na
fabula de La Fontaine para nos introduzir nas estruturas do mito,
isto e, naquilo que exige a interven~ao desse inquietante quarto
elemen'to cujo papel, como significante na fobia, parece-me muito
mais instavel.
Deixem esse mecanismo para nosso estudo, e guardem apenas
a moral que esse ap61ogo encontra em meu anseio de que, se
essa referencia ao texto sagrado - Jeremias 31-29 - nao for
totalmente inconcebivel de encontrar no inconsciente, ela leve
o analista, digamos, automaticamente,
a se interrogar sobre a
pessoa do "meio ambiente" do paciente, como se exprimem
alguns ha urn certo tempo, de quem esse seria 0 numero do
telefone.
Seja esta piada boa ou ruim, voces hao de supor que nao e
pOl' acaso que a arrisco, tao apaixonadamente
Iigada a letra,
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pOl'que e pela marca de arbitrariedade
propria desta ultima que
se explica a extraordimiria contingencia
dos acidentes que dao
ao inconsciente sua verdadeira aparencia.
E assim que uma bofetada ao se reproduzir atraves de
varias gera~6es, primeiro como violencia passional, depois cad a
vez mais enigmatica, repetindo-se em cenarios compulsivos dos
quais mais parece determinar a constru~ao, a maneira de uma
historia de Raymond Roussel, ate nao ser mais do que 0 impulso
que pontua com sua sfncope uma desconfian~a quase paranoica
do sexo - podera nos dar ainda mais informa~6es, por se inserir
como significante
num contexto em que, com urn olho num
buraquinho, alguns personagens,
menos caracterizados
por sua
psicologia real do que por perfis comparaveis aos de Tartaglia
ou Pantaleao na Comedia dell' Arte, serao reencontrados,
de
gera~ao em gera~ao, numa tela transformada - compondo as
figuras de taro de onde real mente sairao, ainda que contra a
vontade do sujeito, as escolhas, decisivas para seu destino, de
objetos desde entao carregados, para ele, das mais desnorteantes
valencias.
Acrescento que e so assim que essas afinidades, fontes de
disturbios indomaveis enquanto permanecem latentes, poderao
ser reconhecidas, e que nenhuma redu~ao mais ou menos decorativa de seu paradoxa a rela~6es de objetos pre-fabricadas
no
cerebro de patetas, mais instrufdos pelo correia sentimental do
que por sua lei, tera sobre elas efeito maior do que ten tar
submete-Ias a uma tecnica corretiva das emo~6es que seriam sua
pretensa causa.
Pois foi justamente a isso que chegaram os psicanalistas, pelo
simples caminho da vergonha de que foram tornados quando,
querendo tornar reconhecida sua experiencia, tao integralmente
urdida desde as origens por essa estrutura de fic~ao sumamente
verfdica, ouviram ser-Ihes contraposto, com a gravidade empolada que e propria dos agiotas, que nao era costume imputar a
causas mfnimas conseqiiencias
tao pesadas, e que, mesmo que
se encontrassem
para elas quadros gerais, isso so faria des conhecer ainda mais a razao por que apenas alguns padeciam delas,
e nao todos.
Foi por falta de uma elabora~ao da natureza do inconsciente
(embora seu trabalho ja tivesse sido mastigado por Freud, simplesmente por ele 0 haver dito sobredeterminado
- mas, quem
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I 'tem esse termo para se aperceber de que ele so tern valor em
Icla~ao a ordem da linguagem?) que, com a falsa vergonha dos
:Inalistas quanto ao objeto de sua atividade a Ihes gerar aversao,
l'ssa aversao gerando a pretensao, e a pretensao gerando a
Ilipocrisia e a impudencia juntas - e delas interrompo aqui a
dcscendencia pululante -, eles acabaram batizando de lebre do
dom oblativo 0 gato da copula~ao genital e promovendo
0 eu
do analista como 0 intermediario eletivo da redu~ao dos desvios
do sujeito frente a realidade - e por nenhum outro meio senao
lima identifica~ao com esse eu, cuja virtude so po de provir, por
l'llnseguinte, da identifica~ao com urn outro eu, 0 qual, se for 0
dc outro psicanalista, exige 0 retorno a algum modelo da rela~ao
l'om 0 real. Pais cabe dizer que nada nem ninguem, ate epoca
I'l.:cente, nem na sele~ao do analista nem em sua forma~ao, jamais
I 'YOU em conta nem pensou em se ocupar de seus preconceitos
l'onscientes mais cegos sobre 0 mundo em que vive, nem com
slla patente ignorancia, nesse passatempo, do rudimento de letras
l'lassicas necessario para orienta-Io na realidade de suas proprias
llpera~6es.
Porque e dessa rela~ao do homem com 0 significante que as
I 'tras c1assicas, les humanitis. desenham a experiencia, e e nela
que as situa~6es geradoras daquilo a que chamamos a humanidade
sc instituem, como 0 atesta 0 fato de Freud, em pleno cientifil'ismo, ter sido levado nao apenas a retomar para nosso pensamento 0 mito de Edipo, mas a promover para nos sa epoca urn
mito das origens, sob a forma de urn assassinato do pai que teria
sido perenizado pela lei primordial, segundo a formula com que
l"()I1otamos a entrada do simbolismo no real: "dando-Ihe
urn
llutro sentido."
Outrossim, com toda a contingencia que a instancia do siglIificante imprime no inconsciente,
ela so faz erigir com mais
l'crteza diante de nos a dimensao que nenhuma experiencia
Imaginavel pode permitir-nos deduzir do dado de uma imanencia
viva, isto e, a questao do ser, ou, melhor dizendo, a questao pura
t' simples,
a do "por que a siT' com que 0 sujeito projeta no
('Iligma seu sexo e sua existencia.
Foi isso que, na mesma pagina em que sublinhei, no "drama
pa[ctico da neurose ... , os aspectos absurdos de uma simboliza~ao
Ii 'snorteada, cujo quiproquo, quanto mais adentramos nele, mais
I>l' afigura
derrisorio" , me fez escrever, aqui restituindo a auto-
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ridade paterna sua importancia, tal como no-Ia mostram Jeremias
e Ezequiel (no trecho citado ha pouco) no princfpio do paclO
significante,
e tambem juntando-a
como convem, atraves dos
termos blblicos utilizados pela autora3 do hino de batalha nor.
te-americano,
a maldi<.;ao da mae:
"Pois as uvas verdes da fala atraves da qual 0 filho recebell
cedo demais de urn pai a alltentica<.;ao do nada da existencia,
bem como as vinhas da ira que corresponderam
as palavras d'
falsa esperan<.;a com que sua mae 0 enganou, amamentando-o
no leite de seu verdadeiro desespero, prejudicam-lhe
ainda mais
os dentes do que 0 tel' sido desmamado de urn gozo imaginario,
ou mesmo 0 tel' sido privado de tais cuidados reais."
Nao ficaremos surpresos, com efeito, ao perceber que a
neurose histerica e a neurose obsessiva pressup6em
em sua
estrutura os termos sem os quais 0 sujeito nao pode tel' acesso
a no<.;ao, na primeira, de sua facticidade em rela<.;ao a seu sexo
e, na segunda, de sua existencia. A qual uma e outra dessas
estruturas constituem uma especie de resposta.
Respostas decerto submetidas a condi<.;ao de se concretizarem
numa conduta do sujeito que e a pantomima delas, mas que nao
tern menos direito a qualidade de "pensamento
formado e articulado" que Freud outorga aquelas forma<.;6es mais curtas do
inconsciente que san 0 sintoma, 0 sonho e 0 Iapso.
POI' isso mesmo, e urn erro tomar essas respostas como
simplesmente
ilusorias. Elas nem sequel' san imaginarias, a nao
ser na medida em que a verdade faz surgir ali sua estrutura de
fic<.;ao.
Se a questao de saber pOl' que 0 neurotico "se engana" tern
urn come<.;o mais bem orientado, muitas vezes ela so faz mostrar,
ao derivar para a parvolce de uma funr;ao qualquer do real, 0
escorregao grosseiro em que os analistas calram de costas, junto
com os predecessores de Freud, num caminho mais apropriado
para os cascos de uma cabra divina.
E como, de resto, e mais espirituosa a forma escrita de uma
palavra do que 0 emprego que dela faz urn pedante, 0 "se" do
"se engana" - que seria urn erro isolar como representando 0
neurotlco, numa analise logica do verba que da a sua paixao a

IOrlna depoente - merece que 0 valorizemos,
pOl' apontar 0
('lIminho em que Freud nao escorregou. Basta fazer com que a
p 'rgunta se volte para ele, convertendo-a
nestes termos: "A
quem 0 neurotico engana?"
.,
Repetimos que, neste ponto, estamos dez mIl passos aClma
da questao de saber de quem ele se ri (pergunta da qual 0
I\~urologista inveterado nao con segue resolver-se a nao se fazer
() alvo).
Mas deve-se articular que 0 outro, que aqui e parceiro de uma
('slrategia Intima, nao se encontra fon;osamente entre os i~div!duos, unicos pontos aceitos como unidos pOl' vetores r~laclO~aIs
nos mapas em que a moderna psicologia do campo socIal proJeta
seus esquemas.
o outro pode ser aquela imagem que e mais essencial para 0
dcsejo do vivente do que 0 ser vivo que ele tern d~ abr~<.;ar para
sobreviver, pela luta ou pelo amor. Pois a etologla ammal nos
confirma a ordem de engodo pela qual a natureza procede para
ror<.;arsuas criaturas pOl' seus caminhos. Que 0 fantoche, 0 simile
IlU 0 espelho
substituam facilmente 0 fenotipo, apanha~do _0
desejo na armadilha de seu vazio, ja diz muito sobre a fun<.;ao
que esse outro generico po de assumir no homem, s~ so.ubermos,
pOl' outro lado, que e ao subordinar-Ihe
suas tendenclas que 0
homem aprende aquilo a que denomina assenhorear-se
delas.
Mas, homem ou mulher, e posslvel que ele nada tenha a
apresentar ao outro real senao 0 outro ima?in~rio em 9ue ?nao
reconheceu seu ser. Portanto, como pode atingir seu obJeto. Por ullJa troca de lugares entre seus cavalheiros,
dir~n~s~ao,
(.;onfiando assim a dama a demonstra<.;ao do passo da histenca.
E que esse outro real, ela so pode encont~'a-Io num .do seu
proprio sexo, pois e nesse para-al~m que ela Invoca aq~I1o que
pode Ihe dar corpo, par nao tel' sabldo ganhar corpo aq~em del~.
Na falta de resposta desse outro, ela manda prende-Io 'paw
pagamento desse debito pOl' meio de urn testa-de-f~ITo, SUbStitUtO
do outro imaginario em quem ela menos se ahenou do que,
diante dele, permaneceu em suspenso, en souffrance.
Assim e que a histerica experimenta a si mesma nas homenagens dirigidas a uma outra, e oferece a mulher, em quem adora
seu proprio misterio ao homem cujo papel ela assume, sem del?
poder usufruir. Na busca incessante do que e ser mulher, ela so

pode enganar seu desejo, ja que esse desejo e 0 desejo do outro,
por nao ter satisfeito a identifica~ao narcfsica que a teria preparado para satisfazer urn e outro na posi~ao de objeto.
Deixando agora a dama nesse ponto, retornamos ao masculino
no que tange ao sujeito da estrategia obsessiva. Para reflexao de
voces, assinalamos de passagem que esse jogo, tao sensfvel na
experiencia e que a analise torna manifesto, nunca foi articulado
nesses termos.
Aqui, e a morte que se trata de enganar por mil astucias, e 0
outro que e 0 eu do sujeito entra no jogo como suporte da aposta
das mil fa~anhas que saD as unicas a assegura-lo do triunfo de
suas astucias.
A seguran~a que a astucia retira da fa~anha e retrucada pelas
certezas que a fa~anha retira da astucia. E essa astucia, que uma
razao suprema sustenta a partir de urn campo externo ao sujeito,
chamado 0 inconsciente, e tambem aquela do qual tanto 0 meio
quanto 0 fim the escapam. Pois e ela que retem 0 sujeito e ate
o arrebata fora do combate, como faz Venus com Paris, levando-o
a estar sempre num lugar diferente de la onde se corre 0 risco
e a deixar ali apenas uma sombra de si mesmo, pois ela anula
de antemao 0 ganho e a perda, abdicando de safda do desejo
que esta em jogo.
Mas 0 gozo de que 0 sujeito e assim privado transfere-se para
o outro .imaginario que 0 assume como gozo de urn espetaculo,
qual seJa, 0 oferecido pelo sujeito na jaula em que, com a
participa~ao de algumas feras do real, quase sempre obtida a
custa delas, ele persegue a proeza dos exercfcios hfpicos mediante
os quais comprova sua capacidade de estar vivo.
No entanto, por se tratar apenas de provar sua capacidade, a
morte e conjurada em surdina sob 0 desafio que the e feito. Mas
todo 0 prazer fica para esse outro que nao se pode empurrar
para fora do lugar sem que a morte se desencadeie, mas sobre
quem se espera que ela triunfe.
Assim e que do outro imaginario a morte vem assumir 0
se~bl~nte, a simula~ao, e a morte se reduz 0 Outro real. Figura-lImite a responder a pergunta sobre a existencia.
o desfecho desses impasses e impensavel, dizfamos, por
qualquer manobra de troca imaginaria, uma vez que e af que
eles saD impasses.
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Decerto, a reintegra~ao do sujeito em seu eu e concebfvel,
:Iillda mais que, contrariando uma ideia corrente na psicanalise
II' hoje, esse eu esta longe de ser fraco, 0 que alias se ve pela
lljuda que 0 neur6tico, seja ele histerico ou obsessivo, obtem de
s 'us semelhantes presumidamente normais nessas duas tragedias
_ contrariadas, sob muitos aspectos, mas das quais e preciso
:Issinalar que a segunda nao exclui a primeira, ja que, mesmo
L'lidido, 0 desejo continua a ser sexual (que nos perdoem por
1l0Satermos a essas indica~6es).
Mas a via que alguns assim se proporiam seria urn erro, pois
da s6 pode conduzir 0 sujeito a uma aliena~ao refor~ada de seu
desejo, isto e, a alguma forma de inversao, na medida em que
seu sexo esta em causa - e, no que tange ao questionamento
de sua existencia, nao a uma destrui~ao da tendencia (irrestritamcnte invocada na psicanalise desde que 0 autor da palavra
(//anise introduziu nela 0 non-sense analftico, ja sensfvel sob a
4
~crgonha de sua forma douta), mas a uma especie de pat do
dcsejo que tampouco e 0 que se chama de ambivalencia, mas
sim uma impossibilidade de manobrar que se prende ao pr6prio
slatus da estrategia.
o desfecho aqui pode ser catastr6fico, embora dando satisfa(;ao. Basta evocar 0 que seria tratar de urn coxo transformando-o
em alguem com uma perna amputada. Numa sociedade em que
sc afirma a regra de pular numa perna s6, a menos que se seja
'arregado pelas pernas de outro, isso pode ser conveniente, e
dcixa ao sujeito todas as oportunidades nas competi~6es coletivas
da piramide e da centopeia.s
Mas a solu~ao deve ser buscada de outro lado, do lado do
Outro, distinguido por urn A maiusculo, sob cujo nome desigIlamos urn lugar essencial it estrutura do simb6lico. Esse Outro
c exigido para situar no verdadeiro a questao do inconsciente,
islOe, para the dar 0 termo estrutural que faz de toda a sequencia
da neurose uma questao, e nao urn engodo: distin~ao que mostra
urn relevo, no que 0 sujeito s6 exerce seus engodos para" inverter
a questao".

Na terminologia do jogo de xadrez. (N.E.)
~. Referencia 11. piriimide humana e 11. especie de cobrinha ou cordao formados
pclos participantes de varios tipos de competiiYao. (N.E.)
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Esse Outro, eu ja 0 disse muitas vezes, e apenas 0 garante da
Boa-Fe necessariamente
evocada, nem que seja pelo Enganador,
quando se trata nao mais dos passes da luta ou do desejo, mas
do pacto da fala.
E somente do lugar do Outro que 0 analista pode receber a
investidura da transferencia
que 0 habilita a desempenhar
seu
papel legftimo no inconsciente do sujeito, e a tomar a palavra
em intervenc;oes adequadas a uma dialetica cuja particularidade
essencial define-se pelo privado.
Qualquer outro lugar, para 0 analista, 0 reduz a uma relac;ao
dual que nao tem outra safda senao a dialetica de desconhecimento, denegac;ao e alienac;ao narcfsica que, em todos os ecos
de sua obra, Freud martela como sendo propria do eu.
Ora, e na via de um reforc;o do eu que a psicanalise de hoje
pretende inscrever seus efeitos, pOl' um contra-senso
total em
relac;ao ao movel pelo qual Freud fez 0 estudo do eu entrar em
sua doutrina, isto e, a partir do narcisismo, e para denunciar nele
a soma das identificac;oes imaginarias do sujeito.
Numa concepc;ao tao contraria quanto retrograda,
0 eu e
tom ado como constituindo
0 aparelho
de uma relac;ao com a
realidade, cuja noc;ao estatica nada mais tem a ver com 0 princfpio
de realidade que Freud instituiu em sua relac;ao dialetica com 0
princfpio do prazer.
A partir daf, ja nao se visa senao a fazer com que digressoes
imaginarias provocadas no sujeito pela situac;ao analftica tornem
a entrar nos termos reais dessa situac;ao, tida como "muito
simples". 0 fato de que ela estimula tais digressoes poderia
fazer-nos suspeitar dessa simplicidade,
mas deve-se acreditar
que, do ponto de vista do real, ela e efetivamente simples, e ate
simples 0 bastante para parecer meio fechada, pois nao ha
sacriffcios que 0 analista nao se mostre disposto a consentir para
dela se proteger.
Sacriffcios puramente imaginarios, felizmente, mas que vao
desde 0 oferecer-se como pas to para uma fellatio imaginaria,
estranho substituto da filiatio simbolica, passando pela abolic;ao
da incomoda distancia do objeto que provoca toda a dol' do
neurotico, ate a confissao fanfarrona das cumplicidades propfcias
reconhecidas na contratransferencia,
tendo pOI' fundo divagac;oes
hesitantes a respeito das condic;oes de reabilitac;ao da dependencia
e da via mais apropriada para compensar as frustrac;oes (termo

i1l1scnteem Freud) - sem omitir, nas crianc;as per~id~s, incursoes
lIinda mais estranhas, por exemplo numa referencl~ a~ .medo
que, por tornar nula e sem valor toda a ,~Iab?rac;ao slgntflcant.~
da fobia, se contentaria com um antropolde Ideal em sua. destl
laC;ao terapeutica, se 0 elo perdido da descarga de adren~ltn~ n?
reforc;o do aparelho do eu pudesse dar-Ihe alguma velosslm~Ihanc;a. Nesse extremo do absurdo, a verdade costuma se mantfestar por um esgar, que e 0 que efetivame~te ~cont~ce quando
se ouve, da mesma lavra, um discurso lacnmejante
a bondade,
bondade divina!
. , .
Esse frenesi na teoria evidencia pelo menos uma,reslstencIa
dn analise ao analista, a qual so podemos aconselh~-I? a.levar
l'm conta, para discernir 0 papel de ~ua propria reslsten~la nas
manifestac;oes de seus analisados. E ISSO, rogando aos ceus, ~ue
sejam mais clementes para com este do que para com .a analtse,
da qual ele pode dizer, nos dias ~tu~is, como Antonto de sua
lImante: ela resistiu a mim, assassmel-a.
.
.
o panorama de sua pratica nao e tao lugubre aSSlm, feltzmente.
Alguem diante de quem sempre se repete num" pont~ exato na
muralha 0 fenomeno da inscric;ao das palavras
M~ne, Thequ_el
'Ph
."
ainda
que
traradas
em
caracteres
cunei
formes,
l,;
arsm,
'S'
,
I
Mnao
pode ver nela indefinidamente
apenas festoes e astraga ~s.
es1110 que a leia como se Ie na borra de cafe, aqui.lo que vier a I~r
nunca sera tao estupido assim, des de que ele lela, nem que sep

l

como M. Jourdain, sem saber 0 que e I~r. 6
.'
.
Pois nao faltam af as pedras de Manette
para letlflcar sua
leitura, ainda que seja nas "defesas",
que s~o. patentes, sem
precisar buscar alem das verbalizac;oes do sUjelto. Tal~ez ele
- sal'b a a que santo recorrer para dar conta dessas. defesas, e
nao
6 possfvel que se atrapalhe na concepc;ao do elo sutI1 que une 0
lexto do palimpsesto
aquele que, subjacente ~ ele, ma,nch~ 0
fundo i'etomando suas formas e suas cores. Nao podera eVl.tar
que se destaque desse exercfcio de discerni~ento
uma Vida
singular de intenc;oes. Ele sera pois lanc;~do, h~ja 0 q~.~ houver,
no cerne daquelas perplexidades
da onent~c;:o ~spll1tual que
foram elaboradas ha seculos na via de uma eXlgencla de verdade,
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. t (1821 1881) renomado arqueologo e egiptologo frances.
Auguste M anet e
,

(N.E.)

exigenci a Iigada a uma personifica~ao decerto cruel desse Outro,
I~as que, no esfor~o de se livrar de qualquer outra afec~ao nos
nns ou nos cora~oes, sondou-Ihes bastante bem seus reconditos.
E basta isso para fazer 0 psicanalista evoluir para uma regiao
que a psicologia
de faculdade jamais examinou, a nao ser de
binoculos.

E isso que torna ainda mais enigmatico, prirneiro, que alguem
se julgue dispensado, em nome de sabe-se hi que parodia de
crftica social, de interrogar mais a fundo uma subestrutura tomada
com~ analoga a produ~ao, assim como tida por natural - e que
depOls se proponha a tarefa de fazer tudo isso vol tar ao born
caminho da dita psicologia, no caso qualificada de geral, 0 que
tern por I-esultado paralisar qualquer investiga~ao, reduzindo seus
problemas a termos discordantes ou ate tomando inutilizavel a
experiencia,
de tanto deturpa-la ..
Sern d uvida, e pequena a responsabilidade
da psicanalise nessa
especie de flagelo constitufdo pelos alibis reiterados do psi cologismo, numa area social que encobre sua irresponsabilidade
com 0 que teve de significante a palavra "liberal".
. A verdadeira questao nao esta em que essa deriva~ao esteri~Izante da pesquisa e essa cumplicidade degradante da a~ao sejam
mcentlvadas e sustentadas pelas demissoes em cadeia da crftica
em nossa cultura. Esta em que elas sejam mantidas e protegidas
na psicanalise, alimentadas pela propria institui9ao que distingue
a coletividade
dos analistas, nao vamos esquece-Io, segundo a
inten~ao expressa de Freud, de uma sociedade cientffica funda~nentad~ numa pratica comum. Referimo-nos a propria institui9ao
mternaclonal
que Freud fundou para preservar a transmissao de
sua descoberta e de seu metodo.
Mas, nesta, teria ele apenas errado seu alvo?
Para responder a essa pergunta, mencionemos primeiro que
nenhum "instituto"
atualmente patrocinado no mundo por essa
institui~ao sequer tentou, ate hoje, montar 0 cicio de estudos
cuja intensao e extensao Freud definiu, tantas e tantas vezes e
em detalhes, como exclusivas de todo e qualquer substituto,
mesmo polftico, de uma integra~ao no ensino medico oficial, tal
como ele podia ve-Io em sua epoca, por exemplo.
o ensino nesses institutos nao passa de urn ensino profissional
e, como tal, nao mostl·a em seus program as nem planejamento
nem metas que ultrapassem aqueles: sem duvida Iouvaveis, de
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uma escola de dentistas (referencia que foi nao apenas aceita
mas proferida pelos proprios interessados): na materia em questao, no entanto, isso nao vai alel11da forma~ao do enfermeiro
qualificado ou do assistente social, e os que nela introduzem
uma forma~ao, de habito e felizlllente mais elevada, pelo menos
na Europa, sempre a extraem de uma origem diferente.
Isso, pOltanto, nao constitui problema. Os institutos nao saD
a institui~ao, e caberia fazer a hist6ria desta para apreender nela
as implica90es autoritarias pelas quaisse mantem a extraordinaria
sujei9ao a que Freud fadou sua posteridade, que mal ousamos
nesta oportunidade qualificar de espiritual.
Invoquei em outro trabalho as documentos biograficos que
nos permitem concluir que isso foialgo que Freud quis deliberadamente, a ponto de aprovar com todas as letras que fossem
censurados por urn colegiado secreta aqueles a quem encarregou
das mais altas responsabilidades,pelo
simples fato de Ihes estar
legando sua tecnica.
Nao e diffcil mostrar 0 desprew que Freud sentiu por certos
homens todas as vezes que seu cspfrito chegou a confronta-Ios
com esse encargo, tido por ele como acima das possibilidades
destes. Mas tal desprezo, naqucle momento, era consolidado
pelos abandonos repetidos em queele havia aquilatado a inadequa9ao mental e moral de seus primeiros adeptos. Adeptos cujo
espfrito e caniter - 0 que e por demaisevidente - ultrapassavam
de longe tantos os melhores quanto a multidao dos que desde
entao se espalharam pelo mundo com sua doutrina. A falta de
confian9a, alias, nao recebe desle ultimo fato nenhuma san9ao,
porquanto se exerce for~osamente no senti do dos efeitos que
presume.
Creio que nisso, portanto, Freud conseguiu 0 que queria: uma
conserva9ao puramente formal de sua mensagem, manifesta no
espfrito de autoridade reverentecom que se efetuam suas mais
evidentes altera90es. Nao ha, comefeito, uma so balela proferida
na mixordia insfpida que e a literatura analftica que nao tome 0
cuidado de se apoiar numa referencia ao texto de Freud, de tal
sorte que, em muitos casos, se 0 autor nao Fosse tambem urn
afiliado da institui9ao, nao se encontraria outra marca da qualifica~ao analftica de seu trabalho.
Foi gra9as a isso, nao se deve duvidar, consideradas
as
condi90es desse perfodo historico, que os conceitos fundamentais
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d,e ~r~ud permaneceram
inabalaveis. Eles devem seu valor de
sIgn~flcante~ nao presentes ao fato de, em grande parte, haverem
contInuado Incompreendidos.
Pe~so que Freud quis que fosse assim, ate 0 dia em que esses
C?~nc~ltos, dos quais indiquei 0 quanta se adiantaram as outras
ClenClas _ humanas, pudessem enfim ser reconhecidos
em sua
ordenac;ao tlexlvel, mas imposslvel de romper sem desarticulalos.
Isso tornou inevitavel 0 recalque que se produziu da verdade
de que eles eram 0 vefculo, bem como a extraordinaria cacofonia
atualmen.te c~nstitulda pelos discursos de surdos a que se entregam, no Intenor de uma mesma instituic;ao, grupos e no int .
d
' d' 'd
'
enor
os gru~os, In IVI uos que nao se entendem quanta ao sentido
de ,urn .so ~os termos que aplicam religiosamente
a comunicaC;ao
e a dlrec;ao de. sua experien~ia,
discursos,
no entanto, que
encerram as velgonhosas mamfestac;6es da verdade que Freud
reconheceu sob a modalidade do retorno do recalcado.
Qualquer r~torno a Fr~~d que ~e ensejo a urn ensino digno
des.se nome so s~ produzlra pela via mediante a qual a verdade
m~ls. oculta m~mfesta-se nas revoluc;6es da cultura. Essa via e
a um,ca formac;ao que podemos pretender transmitir aqueles que
nos seguem. Ela se chama: urn estilo.

Situar;ao da psicandlise e
formar;ao do psicanalista em 1956

Urn centenario de nascimento e algo raro de celebrar. Ele sup6e
na obra uma continuac;ao do homem que evoca a sobrevivencia.
E disso mesmo que teremos que denunciar as aparencias em
nosso tema duplo.
Psicanalista, nos mesmos e por muito tempo confinados em
nossa experiencia, vimos que ela se esclarecia ao fazer dos termos
em que Freud a definiu 0 usa que Ihes convem, nao como
preceitos, mas como conceitos.
Por isso comprometido ate 0 limite do posslvel, e sem duvida
alem de nossa intenc;ao, com a historia em ac;ao da psicanalise,
diremos aqui coisas que so hao de parecer ousadas caso se
confunda parti-pris com relevante.
Alem disso, a redac;ao de nosso titulo e de natureza, sabemos,
a impedir de irem mais longe aqueles a quem essas coisas
poderiam tocar. Que nos perdoem essa malfcia: 0 que nos ocorreu
abordar com esses termos san a situac;ao verdadeira e a formac;ao
valida. Aqui, e da situac;ao real e da formac;ao dada que gostarfamos de dar conta, e para urn publico maior.
Que afluencia unanime nao se obteria ao colapsar psicanalise
c formac;ao para anunciar 0 estudo da situac;ao do psicanalista!
E quaD edificante seria estende-Io ate os efeitos de seu estilo de
vida! Tocaremos tao-somente
pOl' urn in stante em sua relac;ao
com 0 mundo, para introduzir nosso tema.
Sabemos do "como se pode ser psicanalista?"
que, vez pOl'
outra, em labios mundanos, ainda nos deixa com urn jeito de
persa,l e no qual logo se encadeia urn "eu nao gostaria de viver

com urn psicanalista"
com que a prezada pensativa nos consola
a vista daquilo de que 0 destino nos poupa.
Essa reverencia ambfgua nao esta tao longe quanta parece do
credito, sem duvida mais grave, que a ciencia nos atribui. Pois,
se neJe se nota de born grado a pertinencia de tal fato que
supostamente nos diz respeito, e do exterior que ele nos e passado,
e com a ressalva da estranheza de nossos habitos mentais.
Como nao haverfamos de ficar satisfeitos com esse efeito de
segrega~ao intelectual como urn fruto da distancia que mantemos
pela incomunicabilidade
de nossa experiencia?
Pena que ele contrarie uma necessidade de refor~o, pOl' demais
patente por ir quase para qualquer lugar, e da qual podemos
avaliar em nossa desanimadora
literatura com quao pouco ele
se contenta. Bastara aqui que eu evoque 0 fremito de bem-estar
que percorreu a fileira de meus predecessores quando urn discf2
pU.Joda Escola, havendo-se ungido na conjuntura do pavlovismo,
vew dar-Ihes seu licet. E 0 prestfgio do reflexo condicionado e
ate mesmo da neurose animal desde entao nao parou de fazer
das suas em nossos devaneios ... todavia, ao chegar a alguns 0
burburinho das chamadas ciencias humanas para que eles acorram
a voz e para que os zelotes na tribuna fiquem a altura dos
mandamentos da figura~ao inteligente.
Seguramente,
esse gesto da mao estendida, mas que nunca
volta a se fechar, s6 pode tel' uma razao interna: entendemos
com isso que sua explica~ao deve ser buscada mais na situa~ao
da psicanalise que na dos psicanalistas. Pois, se pudemos definir
ironicamente a psicanalise como 0 tratamento que se espera de
urn psicanalista, e justamente a primeira, no entanto, que decide
sobre a qualidade do segundo.
Como dissemos, ha na analise uma situa~ao real que e indicada
ao nos aproximarmos
do chavao mais corrente a se produzir ali,
qual seja, que nenhuma nova no~ao foi introduzida na analise
desde Freud, e do recurso que, de tao obrigado a servir de
explica~ao para todos os fins, tornou-se agora trivial, ou seja, a
no~ao de frustra~ao. Ora, em vao se buscaria 0 menor vestfgio

Com que, entao, 0 senhor e persa! Mas, que coisa extraordinaria! Como se pode
ser persa?" (N.E.)
2. Referimo-nos a um tomista.
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desse termo em toda a obra de Freud: pois nela encontrarfamos
somente motivos para retifica-Io pelo termo Versagung, que
implica renuncia e, portanto, distingue-se de toda a diferen~a do
simb6lico para 0 real, diferen~a que fazernos a nossos leitores
a gentileza de considerar compreendida,
mas sobre a qual podemos dizer que a obra de Freud se resume em Ihe dar 0 peso
de uma nova instancia.
Hernia central, a ser aqui apontada corn 0 dedo, de uma
discordancia difusa e de tal monta que, corn efeito, sendo os
termos freudianos, pOl' assim dizer - e veremos que isso nao
6 uma ninharia -, deixados como estao, e, em rela~ao a cada
um, quando deles nos servimos, uma outra coisa que se designa.
De fato, nao ha nada que satisfa~a melhor as exigencias do
conceito do que esses termos, isto e, que seja mais identico a
cstrutura de uma rela~iio, nomeadamente
a analftica, e a coisa
que nela se apreende, nomeadamente,
0 significante.
QueI' dizer
que esses conceitos, poderosamente
articulados entre si, nao
correspondem
a nada que se de imediatamente
a intui~iio. Ora,
csta e precisamente
0 que se substitui
a eles ponto a ponto,
at raves de uma aproxima~ao que s6 po de ser grosseira, e tal que
podemos compara-Ia ao que e a ideia de for~a ou de onda para
alguern que nao tenha no~ao alguma de ffsica.
E assim que a transferencia, niio importa 0 que se diga e 0
que cada urn professe sobre ela, persiste com a for~a de adesao
de urn consentimento
comum, identificado com urn sentimento
ou uma constela~ao de sentimentos experimentados pelo paciente
muito embora, ao defini-Ia simplesmente
pelo efeito de
reprodu~ao relativo a analise, resulte em que 0 que nela e mais
claro deva passar despercebido para 0 sujeito.
Do mesmo modo e ainda mais insidiosamente,
a resistencia
C assimilada pela atitude de oposi~ao que essa palavra evoca em
seu emprego vulgar, enquanto para Freud ela nao poderia prestar-se ao equfvoco, ao alinhar af, como ele 0 faz, os acontecimentos mais acidentais da vida do sujeito, conforme 0 obstaculo
que eles criern para a analise, nem que seja apenas pOl' erial'
cmpecilhos a sua presen~a ffsica.
Esses lembretes triviais, e claro, permanecem opacos sob essa
forma. Para saber 0 que e a transferencia, e preciso saber 0 que
acontece na analise. Para saber 0 que acontece na analise, e
preciso saber de onde vem a fala. Para saber 0 que e a resistencia,
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e preciso saber 0 que encobre 0 advento da fala: e isso nao e
uma dada disposi~ao individual, mas uma interposi~ao imagimiria
que ultrapassa a individualidade
do sujeito, na medida em que
estrutura sua individualiza~ao
especificada na rela~ao dual.
Que nos perdoem uma formula tao abstrata para oriental' 0
espfrito. Alias, ela so faz indicar, a maneira da formula geral da
gravita~ao num texto de historia das ciencias, as bases da
investiga~ao. E nao se po de exigir da vulgariza~ao psicanalftica
que ela se abstenha de qualquer referencia similar.
Nao e, de fato, que 0 rigor conceitual e a elabora~ao tecnica
nao sejam encontrados nos trabalhos psicanalfticos.
Se sac esponidicos ou ineficientes ali, e pOl' um vfcio mais profundo, e
ao qual os preceitos da pratica conduziram pOl' uma confusao
singular.
Sabemos da atitude assistematica que e postulada como princfpio, tanto da chamada regra analftica imposta ao paciente _
a de nada omitir do que Ihe vier a cabe~a e de, para esse fim,
renunciar a qualquer crftica e a qualquer escolha - quanta da
chamada aten~ao flutuante, que Freud aponta expressamente
ao
psicanalista como nao sendo nada alem da atitude correspondente
a essa regra.
Esses dois preceitos, entre os quais pOl' assim dizer se estende
o estofo da experiencia,
valorizam suficientemente,
parece, 0
papel fundamental do discurso do sujeito e de sua escuta.
Foi justamente a isso que se entregaram, e nao sem proveito,
os psicanalistas na idade aurea da psicanalise. Se foi tao fecunda
a colheita que eles obtiveram, tanto das divaga~6es, nunca tao
permitidas de safrem de uma boca, quanta dos lapsos, nunca tao
oferecidos ao oriffcio de um ouvido, nao foi sem razao.
Mas essa propria riqueza de dados, Fontes de conhecimento,
logo os levou a um no do qual eles conseguiram constituir um
impasse. Acaso Ihes era possfvel, adquiridos esses dados, impedirem-se de se oriental' para eles atraves do que ouviam desde
entao? Na verdade, 0 problema so Ihes foi levantado a partir do
momenta em que 0 paciente, em pouco tempo tao a par desse
saber quanto eles proprios, serviu-lhes, inteiramente pronta, a
interpreta~ao que era tarefa sua, 0 que, deve-se dizer, e realmente
a artimanha mais constrangedora
que se pode intligir a um
augure.

Nao mais acreditando em seus dois ouvidos, eles quiseram
Il'cuperar 0 para-alem que de fato 0 discurso sempre possufra,
Illas sem que soubessem 0 que era isso. Eis pOl' que inventaram
para si um terceiro ouvido, supostamente convocado a percebe-lo
Sl'm intermedia~ao. E, para designar esse imediatismo do transl'cndente, nada se poupou das metaforas a partir do compacto:
() afeto, a vivencia, a atitude, a descarga, a necessidade de amor,
:I agressividade
latente, a armadura do caniter e 0 ferrolho ~a
dcfesa - deixemos a cartola e passemos ao coelho -, cUJo
Icconhecimento,
a partir daf, ja nao era acessfvel senao a esse
niio-sei-que do qual um estalido da Ifngua e a prova suprema, e
que introduz no ensino uma exigencia inedita: a do inarticulado.
A partir de entao, os devaneios psicologicos puderam dar-se
r<dea so Ita. Este nao e 0 lugar de fazer a historia das varia~6es
dn mod a, na analise. Elas sac pouco notadas pOl' seus adeptos,
scmpre cativados pela mais recente: 0 esgotamento das fantasias,
II rcgressao instintiva,
a desarticula~ao da defesa, 0 enxugamento
da angustia, a libera~ao da agressividade,
a identifica~ao com 0
eu forte do analista, a manduca~ao imagimiria de seus atributos,
:I dinamica,
ah! a dinamica, onde se reconstroi a rela~ao de
llbjeto, e, nos ultimos ecos, 0 objetivo em que uma disciplina
baseada na historia do sujeito vem culminaI': a par do hie et
IIline, cujo coaxar
gemeo e ironico nao apenas pOl' tro~ar de
110SS0 latim perdido, mas tambem pOl' exalar um humanismo
de
melhor cepa, ressuscitando as gralhas diante das quais eis-nos
de novo embasbacados,
nao mais dispondo, para leI' nossos
pressagios no meneio de seus volteios oblfquos e no vies mali'ioso de sua piscadela, senao dos pruridos de nossa contratransferencia.3

I. Pena se perderem na traduc;;iioas assonancias e alus6es desse trecho de Lacan.
I~xcmplo disso siio faire les carnes a (troc;;ar,mais especificamente com 0 gesto
do indicador e do minimo reservado aos "cornudos") e ressuscitan/ Les comeilles
IIlIxquelles nous revoiLa bayan/ (construc;;iio que remete niio s6 ao idiomatismo
hayer aux corneilles
= embasbacar-se diante de algo, mas ainda 11expressiio
I'lIrneilles de La fabLe = plagiarios, "papagaios"). Outra assonancia aparece em
I-o!etement obLique/voLet narquois (voltejos oblfquos/vies malicioso). POl' fim,
firer nos auspices (de auspiciul1l < avis, ave, e spicere, examinar = IeI'pressagios
no voo dos passaros) admite igualmente 0 sentido de invocar 0 apoio, a protec;;iio
de alguem. (N.E.)
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Esse domfnio de nossas errancias, contudo, nao e pura fuma~a:
seu labirinto e aquele mesmo cujo fio nos foi dado, mas, por
uma estranha eventualidade, esse fio perdido dissipou em reflexos
suas mural has e, fazendo saltarem ate nos por sua rachadura
vinte seculos de mitologia, transmudou os corredores de Dedalo
nesse palacio de Ariosto em que, da amada e do rival que
desafiam voces, tudo nao passa de engodo.
Freud, nisso como em toda parte, e gritante: todo 0 seu esfor~o,
de 1897 a 1914,4 foi 0 de levar em conta 0 imaginario e 0 real
nos mecanismos do inconsciente. E curiosa que isso tenha levado
os psicanalistas, em duas etapas, primeiro a fazer do imaginario
um outro real e, em nossos dias, a encontrar nele a norma do
real.
Sem duvida, 0 imaginario nao e 0 ilusorio e fornece material
para a ideia. Mas 0 que permitiu a Freud fazer a descida por ele
ate 0 tesouro com que seus seguidores enriqueceram
foi a
determina~ao simbolica, na qual a fun~ao imaginaria se subordina
e que, em Freud, e sempre poderosamente
lembrada, quer se
trate do mecanismo do esquecimento
verbal, quer da estrutura
do fetichismo.
E podemos dizer que, ao insistir em que a analise da neurose
Fosse sempre reconduzida ao no do Edipo, ele nao almejou outra
coisa senao garantir 0 imaginario em sua concatena~ao simbolica,
pois a ordem simbolica exige pelo menos tres termos, 0 que
imp6e ao analista nao esquecer 0 Outro presente entre os dois
que, pelo fato de estarem ali, nao envolvem aquele que fala.
Mas, apesar do que Freud acrescentou
a essa advertencia
atraves de sua teoria da miragem narcfsica, 0 psicanalista continua a se embrenhar cada vez mais na rela~ao dual, sem que 0
impressione a extravagancia da "introje~ao do bom objeto" pela
qual, como um novo pelicano, ele se oferece, felizmente sob
aparencias fantasfsticas, ao apetite do consumidor, e sem que 0
detenham, nos textos que celebram essa concep~ao da analise,
as duvidas que neles encontrarao nossos sobrinhos ao se interrogarem sobre as obscenidades
de frades obscurantistas
que
encontraram acolhida e credito em nosso novecento.

Desde a carta a Fliess de 21 de setembro ate a redayuo do "Homem dos
Lobos" (ver a nota preliminar da observayuo).

4.

Para dizer a verdade, a propria no~ao de analise pre-edipiana
resume esse desmantelamento
do colar em que e adiante das
perolas que se atiram os POl"COS. Curiosamente,
as formas do
ritual tecnico valorizam-se proporcionalmente
a degrada~ao dos
objetivos. A coerencia desse duplo processo na nova psicanalise
c sentida por seus zelotes. E urn deles, que, nas paginas de
Michelet que fazem a chaise percee imperar nos costumes do
Grande Seculo,5 encontrou agua para seu moinho e material para
clevar 0 tom ate esta declara~ao sem rodeios: - a beleza ha de
ser estercoraria, ou nao sera beleza -, nao teve com isso menos
coragem para apregoar como um milagre as condi~6es em que
essa verdade suprema se havia produzido, bem como a manuten~ao del as, sem modificar-Ihes
uma linha: na contagem .dos
minutos pass ados pelo analista em sua poltrona, e nos quaIs 0
inconsciente do sujeito pode ordenar seus habitos.
Eram de se preyer as safdas pelas quais 0 imaginario, para
se juntar ao real, tinha que encontrar a no man's land que,
apagando-lhes a fronteira, the abrisse 0 acesso a este. Indicam-nas
os sensorios nao espacializantes,
onde a propria alucina~ao se
presta a dificuldades em seu limite. Mas 0 calculo do homem e
sempre superado por seu jorro inventivo, e foi para grata surpresa
de todos que um novato, num trabalho que dirfamos ter sido
para ele 0 sucesso, veio certa vez, em algumas paginas modestas
c sem floreios, comunicar-nos esta solu~ao elegante de urn caso
rebelde: "Apos tantos anos de analise, meu paciente ainda nao
conseguia me sentir;6 um dia, enfim, minha insistencia nao menos
paciente leyou a melhor: ele percebeu meu cheiro. Ali estava a
cura.';
Seria urn erro torcer 0 nariz para essas audacias, que tern la
seus tftulos de nobreza. E aqui, 0 "engenhoso
Doutor Swift"
nao nos pouparia seu patronato. Prova disso e 0 Grande Misterio,

ou a arte de meditar sobre

0

guarda-roupa renovado e revelado,

5. A chaise percee, popular na Franya do seculo XVII, tinha uma abertura no
assento onde era possivel encaixar urn urinol; e a essa informayuo de Michelet
que Lacan se refere. (N.E.)
6. No oricrinal, sentir, que tern as acepyoes de "sentir" e "perceber 0 cheiro".
A referencia e 0 caso Yves de Ruth Lebovici, citado por Lacan em "A direyuo
do tratamento ..." (N.E.)

do qual citaremos apenas, numa traduc;:ao da epoca (Raia, ed.
Jean Van Duren, 1729), para nao the alterar nada, a pagina 18,
onde ele enaltece os esclarecimentos
que e possfvel extrair da
"materia. fecal, que, enquanto ainda fresca (... ), exala partfculas
que, subll1do pelos nervos opticos e pelos nervos olfativos de
quem quer que se coloque frente a ela, excitam nele pOI' simpatia
~s mesmas afecc;:6es que no Autor do excremento, e, quando se
e bastante versado nesse profundo misterio, isso basta para
~p~'~nder ,tudo 0 que se quiser sobre seu temperamento,
suas
ldelas, ate mesmo suas ac;:6es e 0 estado de sua fortuna."
"Eis pOl' que tenho esperanc;:a de que meus superiores"
(na
p.23, aprendemos que se trata dos Doutores e Membros da Real
~o~iedade, reunidos numa Associac;:ao ciosa de seu segredo)
· nao me censurem pOI' propor, ao final deste Tratado, confiar a
II1spec;:ao das Privadas a Pessoas que tenham maior ciencia e
dis~erni.men~o do que as hoje encarregadas dessa func;:ao. Quao
~a~s bnlhana .(..:) sua dignidade se ela fosse atribufda apenas a
~I1o~ofos e MlI1lStroS que, pelo sabol', odor, colorac;:ao e substanCla das evacuac;:6es do corpo natural, soubessem descobrir
qual e~a composic;:ao d.o corpo politico e alertar 0 Estado para
complos secretos, arqUitetados pOI' pessoas inquietas e ambiciosas."
Seria futil nos comprazerrnos
com 0 humor cfnico do Dean
no ocaso de sua vida, se nao de seu pensarnento: mas queremos
lembrar de passagem, de urn modo sensfvel ate mesrno aos
entendimentos
olfativos, a diferenc;:a entre urn materialismo naturalista e 0 materialisrno freudiano, que, longe de nos despojar
de nos sa historia, assegura-nos sua permanencia em sua forma
sirnbolica, fora dos caprichos de nosso assentimento.
Se ele representa propriarnente os trac;:os do inconsciente que
Freud, longe de atenua-los, os afirmou cada vez mais isso nao
e ~ouca c.oisa. POl' conseguinte, pOI' que eludir as qu~st6es que
o mconSClente provoca?
· Se ': associac;:ao dita livre nos da acesso a ele, sera pOl' uma
hberac;:ao comparavel ados automatisrnos neurologicos?
Se as puls6es que nele se descobrem sao do nfvel diencefalico
ou do rinencefalo, como conceber que se estruturem em termo~
de linguagem?
· Pois se foi na linguagem, desde a origem, que seus efeitos se
flzeram conhecer, seus artiffcios, que desde entao aprendemos
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a reconhecer, nao sao rnenos denotativos, em sua trivialidade e
em seus requintes, de urn procedimento
linguageiro.
As puls6es, que se articulam nos sonhos como trocadilhos de
almanaque, exalam tambem esse ar de Witz que, a leitura da
Traumdeutung, toca os mais ingenuos. Pois se trata das mesmas
puls6es cuja presenc;:a distancia 0 chiste do comico, pOl' se
afirmaremali
numa alteridade mais altiva.7
Mas a propria defesa, cuja ambigiiidade inconsciente a denegac;:ao e suficiente para indicar, nao se serve de formas menos
retoricas. E e diffcil conceber suas modalidades
sem recorrer,
com a mesma exatidao que em Quintilian08,
aos tropos e as
figuras, estas de frases ou de palavras, e que vao do acismo e
da metonfmia a catacrese e a antffrase, a hipalage e ate a litotes
(reconhecfvel
no que 0 sr. Fenichel descreve), e isso se nos
imp6e cada vez mais, quanto mais inconsciente nos parece a
defesa.
o que nos coage a concluir que nao ha forma de estilo, pOI'
mais elaborada que seja, em que 0 inconsciente nao abunde, sem
cxcetuar as eruditas, as concettistas
e as preciosas, que ele
despreza tao pouco quanto 0 faz 0 autor destas linhas, 0 Gongora
da psicanalise, segundo se diz, para servi-Ios.
Se isso e de natureza a nos desanimar de encontra-lo no
peristaltismo de urn cao, pOI' mais pavlovizado que 0 suponhamos, tampouco equivale a obrigar os analistas a tomar banhos
de poesia macarronica ou lic;:6es de tablatura das artes cortesas,
com as quais, no entanto, seus debates teriam urn proveitoso
cmbelezamento.
Seria tambem possfvel impor-lhes urn rudimento
que os formasse na problematica da linguagem, 0 bastante para
Ihes permitir distinguir 0 simbolismo da analogia natural com
que habitualmente
0 confundem.
Esse rudimento e a distinc;:ao entre 0 significante e 0 significado, pela qual se rendem justificadas homenagens a Ferdinand

7. Que fique bem claro que islo nao e uma exibi~ao de virluosismo,
mas uma
{)bserva~ao tecnica que a leitura do Witz de Freud coloca ao alcance de todos.
E verdade que poucos psicanalistas leem essa obra. 0 que ja nao fazemos questao
de dissimular,
depois que um dos mais dignos dentre eles confessou-nos,
como
lima simples lacuna, jamais tel' aberto a Psicnpatologia da vida cotidiana.
K. Sententiarum

caps.2 e 3.

aut verborum,

cf. Quintiliano,

Oratoria institutio, Livro IX,
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de Saussure, pelo fato de, em virtude de seu ensino, ela estar
hoje inscrita no fundamento
das ciencias humanas. Note-se
apenas que, mesmo feita uma men<;ao a precursores como Baudoin de Courtenay, essa distin<;ao era perfeitamente clara para
os antigos e e atestada em Quintiliano e santo Agostinho.
Ja ali a primazia do significante sobre 0 significado parece
impossfvel de eludir de qualquer discurso sobre a linguagem,
nao sem desconcertar
tanto 0 pensamento
a ponto de haver
podido, mesmo em nossos dias, ser confrontada pelos lingUistas.
Somente a psicanalise esta em condi<;5es de impor ao pensamento essa primazia, demonstrando que 0 significante prescinde
de qualquer cogita<;ao, ate das menos reflexivas, para exercer
indubitaveis reagrupamentos
nas significa<;5es que subjugam 0
sujeito, e mais ainda: para se manifestar nele mediante a intromissao alienante da qual a no<;ao de sintoma adquire na analise
urn sentido cmergente - 0 sentido do significante que conota
a rela<;ao do sujeito com 0 significante.
Alem disso, dirfamos que a descoberta de Freud e a verdade
de que a verdade nunca perde seus direitos, e que, ao refugiar
suas credenciais
inclusive no domfnio votado ao imediatismo
dos instintos, somente seu registro permite conceber essa dura<;ao
inextingufvel do desejo cuja caracterfstica nao e a menos paradoxal a enfatizar no inconsciente, como faz Freud de urn modo
incansavel.
Mas, para afastar qualquer equfvoco, convem articular que
esse registro da verdade deve ser tornado ao pe da fetra, isto e,
que a determina<;ao simbolica, ou seja, aquilo a que Freud chama
sobredetermina<;ao,
deve ser considerada,
antes de mais nada,
urn fato de sintaxe, se quisermos
apreender seus efeitos de
analogia. Pois esses efeitos se exercem do texto para 0 senti do,
longe de impor seu sentido ao texto. Como se ve nos desejos
propriamente insensatos que, desses efeitos, sao os menos ardilosos.
Dessa determina<;ao simbolica, a logic a combinatoria fornece-nos a forma mais radical, e e preciso saber renunciar a
exigencia ingenua que pretenderia submeter sua origem as vicissitudes da organiza<;ao cerebral que ocasionalmente
a reflete.
Retifica<;ao salutar, ainda que algo ofensiva ao preconceito
psicologico. E nao parece demais, para sustenta-la, lembrar todos
os lugares em que a ordem simbolica en contra seu vefculo, nem
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que seja no silencio povoado do universo surgido da ffsica. A
industriosidade humana, que e mais determinada pOl' essa ordem
do que serve a ela, esta af nao apenas para conserva-Ia, mas ja
visivelmente a prorroga para-alem do que 0 homem domina dela,
e os dois quilos de linguagem cuja presen<;a podemos apontar
aqui nesta mesa ficam menos ineltes quando os encontramos
correndo nas ondas cruzadas de nossas transmiss5es, para abrir
ate mesmo 0 ouvido dos surdos a verdade que Rabelais soube
encerrar em seu apologo das palavras cristalizadas.
Urn psicanalista deve assegurar-se nessa evidencia de que 0
homem, desde antes de seu nascimento e para-alem da morte,
esta preso na cadeia simbolica, a qual fundou a linhagem antes
que nela se bordasse a historia; deve habituar-se a ideia de que
e em seu proprio ser, em sua personalidade
total, como se
express am alguns comicamente, que ele e efetivamente apanhado
como urn todo, so que a maneira de urn peao, no jogo do
significante, e isso, desde antes que as regras desse jogo Ihe
sejam transmitidas,
contanto que ele acabe por surpreende-Ias
- devendo essa ordem de prioridades ser entendida como uma
ordem logica, isto e, sempre atual.
Dessa heteronomia do simbolico, nenhuma pre-historia nos
permite apagar 0 corte. Muito pelo contrario, tudo 0 que ela nos
cntrega so faz aprofunda-Io mais: instrumentos cuja forma serial
volta-nos mais para 0 ritual de sua fabrica<;ao do que para os
usos a que eles tenham sido adaptados; - amontoamentos
que
nao mostram outra coisa senao 0 sfmbolo antecipatorio da entrada
do simbolico no mundo; - sepulturas que, para-alem de qualquer
motiva<;aoque
possamos imaginar para elas, sao ediffcios que
a natureza nao conhece.
Essa exterioridade
do simbolico em rela<;ao ao homem e a
no<;ao mesma do inconsciente. E Freud provou constantemente
que se atinha a ela como sendo 0 proprio princfpio de sua
cxperiencia.
Prova disso foi 0 ponto em que rompeu categoricamente
com
lung, ou seja, quando este publicou suas "metamorfoses
da
libido". POI·que 0 arquetipo equivale a fazer do sfmbolo 0
r1orescimento da alma, e e so: 0 fato de 0 inconsciente
ser
individual e coletivo pouco importa para 0 homem que, explicilamente em seu Moises, implicitamente
em Totem e tabu,
ndmite que urn drama esquecido atravessa as eras no inconsciente.
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Mas 0 que e preciso dizer, e de conformidade
com Aristoteles
e que nao e a alma que fala, e sim 0 homem que fala com su~
alma, des de que se acrescente que essa linguagem, ele a recebe,
e que, para sustenti-Ia, mergulha nela muito mais do que sua
alma: seus pl~oprios instintos, cuja base so ressoa nas profundezas
pOl' repercutlr 0 eco do significante.
Alias, quando esse eco
retorna, 0 orador deslumbra-se com ele e Ihe eleva 0 Iou VOl'de
eterno ro~antismo.
Spricht die See Ie, so spricht ... Ela fala, a
alma, ouvl-a ... ach! schon die Seele nicht mehr ... 9 Podeis escuta-Ia; ~ il~sao nao durara muito. Quanto a isso, interroguem de
pr~ferencla 0 Sl". Jones, urn dos raros discfpulos que tentaram
artIcular sobre 0 simbolismo alguma coisa que se sustentasse:
ele Ihes falara do destino da Comissao Especial instaurada para
dar corpo a seu estudo no Congresso de 1910.10
Quando se considera, pOl' outro lado, a predile~ao que teve
Fn:;ud pOl' seu Totem. e. tab~, bem como a recusa obstinada que
opos a qualqu~r relatlvlza~ao do assassinato do pai, considerado
como drama ma~gura~ da ~uma~id~de, concebe-se que 0 que
ele sustenta com IS~Oe a pnmordlahdade
do significante repres.entado pela p~ternldade, para-alem dos atributos que esta aglutma e dos ~ua~s. 0 vInculo da gera~ao e apenas uma parte. Essa
for~a de slg~lflcante
aparece inequivocamente
na afirma~ao
aS~lm produzlda de que 0 verdadeiro pai, 0 pai simbolico, e 0
pal morto. E. a. conexao da paternidade com a morte, que Freud
destaca exphcI.ta~~.nte em muitos relatos clfnicos, permite ver
de onde esse slgnlf"Icante extrai sua posirrao primordial.
Nem toda essa quantidade de efeitos de massa para restabeIecer uma perspectiva dara ao psicanalista, no entanto, os meios
mentais de operar no campo que esta delimita. Nao se trata de
nlvel mental, naturalmente, mas do fato de que a ordem simbolica
so e abordavel pOl' seu proprio aparelho. Pode-se fazer algebra
se~. saber ~screver? Do mesmo modo, nao se pode tratar do
mlnlmo efelto de significante, nem tampouco enfrenta-Io, sem
peIo menos desconfiar do que esta implicado num fato de escrita.

9. Segundo verso do celebre dfstico de Schiller cujo primeiro verso indaga:
Wmum kann der lebendlge Geist dem Geist nichr erscheinen?, e do qual esse
e a resposta. 0 dfstico tern urn tftulo: Sprache.
10. Cf. E. Jones, Sigmund Freud. Life and Work, voLlI, p.76 [A vida e a obra
de Sigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1986]'.
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Sera que as concep~6es daqueles que a Traumdeutung
Ievou
a analise tern que ter sido tao curtas, ou tao longos os cabelos
da caberra de Medusa que ela Ihes apresentou? Que e essa nova
interpreta~ao
dos sonhos senao 0 recurso do orinomante
ao
fundamento
unico mas irrefutavel de toda mantica, isto e, a
bateria de seu material? Nao nos referimos a materia da dita
bateria, mas a sua finitude ordinal. Varetas jogadas no chao ou
pranchas ilustres do taro, simples jogo do par ou Impar ou kwas
supremos do I Ching, em voces pode resumir-se todo destino
posslvel, toda dfvida concebfvel, pois nada em voces tern valor
senao a combinatoria em que 0 gigante da linguagem recupera
sua estatura, pOl' ser subitamente Iiberto dos grilh6es gulliverianos da significa~ao. Se 0 sonho convem ainda mais a isso, e
porque a elabora~ao que seus jogos reproduzem esta em a~ao
no desenvolvimento
dele: "Apenas a elaborarrao do sonho nos
interessa", diz Freud, e mais: "0 sonho e urn rebus." Que mais
teria precisado acrescentar, para que nao esperassemos
dele as
palavras da alma? Acaso as frases de urn rebus algum dia tiveram
o menor sentido, e porventura seu interesse, aquele que sentimos
pOl' sua decifra~ao, nao decorre de que a significa~ao manifesta
em suas imagens e caduca, so tendo importancia ao fazer com
que se entenda 0 significante que nelas se disfar~a?
Isso mereceria ate que se fizesse reconvergir 0 foco de luz
para as fontes com que nos esclarecemos
aqui, incitando os
lingiiistas a riscarem de seus trabalhos a locurrao ilusoria que,
alias pleonasticamente,
leva a falar numa escrita "ideografica" .
Uma escrita, como 0 proprio sonho, po de ser figurativa, mas
como a linguagem, e sempre articulada simbolicamente,
ou seja,
exatamente como a linguagem fonematica
e, a rigor, fonetica,
porquanto elida.
Sera, enfim, que 0 lapso nos fara apreender, em seu despojamento, 0 que significa ele tolerar resumir-se na formula segundo a qual, nele, 0 discurso vem superar a significa~ao fingida?
Conseguiremos
nos, com isso, arrancar 0 augure de seu desejo
de entranhas e reconduzi-lo ao alvo dessa aten~ao f1utuante que,
passadas mais ou menos cinqiienta milh6es de sess6es de analistas

II Em frances, La science des reves [A ciencia dos sol1l1os],onde Freud apontou
sua obra capital.
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que nela encontraram seu bem-estar e seu mal-estar, ninguem
parece ter-se perguntado 0 que vem a ser?
Pois, se Freud indicou esse tipo de aten~ao como a contral2
partida
(Gegenstiick) da associa~ao livre, 0 termo f1utuante nao
implica sua flutua~ao, mas antes, a igualdade de seu nfvel, 0
que e acentuado pelo termo alemao gleichschwebende.
~bserve-se, por outro lado, que 0 terceiro ouvido de que nos
servlmos para denegar a existencia dos para-alens incertos de
urn sentido oculto nem por isso deixa de ser, de fato, inven~ao
de urn autor, Reik (Theodor), bastante sensato em sua tendencia
a se acomodar num para-aquem da fala.
Mas que necessidade pode ter 0 analista de urn ouvido a mais
quando as vezes parece ter dois de sobra, ao enveredar a tod~
v~p~r p~lo mal~entendido fundamental da rela~ao de compreensao. Nos repetlmos a nossos alunos: "Abstenham-se
de compreender!" e deixem essa categoria nauseante para os senhores
Jaspers e consortes. Que urn de seus ouvidos ensurde~a, enquanto
o outro deve ser agu~ado. E e esse que voces devem espichar
na escu~a. dos sons ou fonemas, das palavras, locu~oes e frases,
se~ ~ml~lr as pausas, escansoes, cortes, perfodos e paralelismos,
pOlS e al que se prepara a literalidade da versao sem a qual a
int~i~ao analftica fica sem apoio e sem objeto.
E assim que a fala que se oferece a adesao de voces num
lugar comum, e com uma evidencia tao capciosa quanto e atraente
sua verdade, por so se entregar num segundo tempo - como
em: 0 numero dois se regozija em ser fmpar (e tern toda razao
o numero dois, em se regozijar por se-lo, embora esteja errad~
em nao ser capaz de dizer por que13) -, encontrara no nfvel do
inconsciente seu alcance mais significativo, purificado de seus
117 I

12. E I~ao 0 simetrico (Ie pendant], como se exprimiu alguem numa tradwrao
sem duvlda Insplrada na superioridade de um pendulo [pendule] ideal.
13. "Die cur hie (a outra Escola)", epfgrafe de um Tratado da contingencia
pubhcado em 1895 (Paris, Librairie de I' Art Independant, II, rue de la
Chaussee-d' Antin), onde a dialetica desse exemplo e discutida (pAl). Obra de
um Jovem chamado Andre Gide, a quem s6 nos resta lamenlar que se tenha
afastado prematuramente dos problemas 16gicos, para os quais esse ensaio 0
mostrava tao dotado. 0 nonsense sobre 0 qual, na trilha dele, especulamos aqui,
retoma, convem lembrar, a tradwrao burlesca, atribufda aos alunos primarios,
do latlIn numero Deus impare gaL/det.

'qufvocos, ao se traduzir por: numeros, sao dois, que nao tern
seu igual, ficam esperando Godot.
Cremos fazer-nos entender - e entender que 0 interesse que
aqui mostramos pela mantica nao e para aprovar 0 estilo da
cartomante, que na teoria dos instintos da 0 tom.
Muito pelo contrario, 0 estudo da determina~ao
simbolica
permitiria reduzir, se nao ao mesmo tempo destacar, 0 que a
'xperiencia psieanalftica fornece de dados positivos: e isso nao
pouca coisa.
A teoria do narcisismo e a do eu, tal como Freud a orientou
em sua segunda topica, sao dados que prolongam
as mais
1110dernas pesquisas da etologia natural (precisamente
sob a
J'ubrica da teoria dos instintos).
Mas ate a solidariedade deJes, na qual elas se fundamentam,
c desconhecida, e a teoria do eu ja nao e mais do que urn enorme
contra-senso: 0 retorno ao que a propria psicoJogia intuicionista
vomitou.
Pois 0 erro teorico que apontamos na doutrina coloca-nos na
falha do ensino, que the corresponde reciprocamente. Ou seja, no
segundo tern a de nossa formula~ao, no qual entramos ha pouco.
Exercendo-se
a tecnica da psicanalise na rela~ao do sujeito
com 0 significante, 0 que ela conquistou de conhecimentos
so
c situavel ao se ordenar a seu redor.
Isso Ihe confere seu lugar no grupo que se afirma como ordem
<.Iasciencias conjecturais.
Pois a conjectura nao e 0 improvavel:
a estrategia pode
ordena-Ia como certeza. Do mesmo modo, 0 subjetivo nao e 0
valor de sentimento com que 0 confundem: as leis da intersubjetividade SaD matematicas.
E nessa ordem que se edificam as no~oes estruturais, sem as
quais a visao por dentro das neuroses e a tentativa de abordagem
das psicoses ficam em pane.
A perspectiva de tal investiga~ao exige uma formac;ao que
reserve a Iinguagem seu papel substancial. Isso e 0 que Freud
formula expressamente
no program a de urn Instituto ideal, 0
qual, depois do que formulamos,
nao nos surpreendera
que
desenvolva 0 proprio conjunto dos estudos filologicos.14

14.

Cf. Freud, Ges. Wake, voI.XIV, p.28l e 283 [A questiio da analise leiga,

I~'SB, XX].

~qui como mais acima, podemos partir de urn contraste brutal,
assmalan.do _que nada, em nenhum dos Institutos decorrentes de
uma aflha<;ao que se apoia no nome dele, jamais foi sequer
esbo<;ado nesse sentido.
Posto que a ordem do dia aqui e 0 Iegado de Freud, verificarem~s ~~ que ele se transforma no atual estado de coisas.
A hlst?na _mostra-nos em Freud a preocupa<;ao que 0 guiou
n~ .organtza<;~o da AlP, ou Associa<;ao Internacional
de Psicana~lse, especlal~ente
a partir de 19 I2, quando apadrinhou a
fo~~a. de aut?nd.ad~ que prevaleceria
nela, determinando
nas
mmuclas das mstltul<;6es 0 modo de exercfcio e transmissao dos
poderes: trata-se da preocupa<;ao, c1aramente confessada em sua
con~espondencia, de assegurar a manuten<;ao de seu pensamento
na mte~gra, mesmo q~ando ele ja nao estivesse presente para
defende-Io. Manuten<;ao que a defec<;ao de Jung, mais dolorosa
do que todas aquelas a que sucedeu, transformou dessa vez num
problema ~ngustiante. Para enfrenta-lo, Freud aceitou 0 que se
Ihe ,o~erecla. nesse momenta: a saber, a ideia, ocorrida a uma
especI~ de Jovem guarda que aspirava ao veteranato, de zelar
pel.a C1.tada manuten<;ao no seio da AlP, nao apenas por uma
sohdanedade
secreta, mas por uma a<;ao desconhecida.
A carta bran~a que Freud conferiu a esse projeto, 15a seguran<;a
que dele extralU e que 0 tranqUilizou,16 sao atestadas pelos

.15. Na ~erd~de,. foi de Freud que a a~ao do "Comite" recebeu seu caniter e suas
mstlu~oes. This cO~~11Itt~ew~uld have to be .Hriclly secrel" (grifado no texto
fornec,ldo por Jones) t~ tis exlJlence and ils aClion" (grifado por n6s) ["Este
comIte tena que ser eslnlamellle secre/o em sua exislencia e sua ap10"]. Carta
de Freud a E. Jones de lQde agosto de 1912, que deveria ser seguida por uma
~Iagen;, de Freud par~ estabelecer, com Jones, Ferenczi e Rank, as bases desse
plano . E. Jones, SIgmund Freud, Life and Work, voUI, p.173 [A vida e a
obra ..., op. cJt.].
16. "The secret of this Committee is that it has taken from me my most
~~rdensome care for the future, so that I can calmly follow my path to the end"
[ 0 segr~do desse Comite e que ele me tirou dos ombros minha maior
preocupa~ao quanto ao futuro, de modo que posso seguir calmamente meu
cammho ate 0 fim"], e "Since then I have felt more light-hearted and carefree
about how long my life will last" ["Desde entao, tenho-me senti do mais tranqiiilo
e despreocupado quanto 11dura~ao de minha vida"]. Carta de Freud a Eitingoll
de 23 de novembro de I~ 19, ou seja, decorridos sete anos (durante os quais,
pOitanto, me~mo para alguem de seu escalao, a existencia do Comite permanecera
IgnOiada), pi opondo-Ihe mgressar no Comite. Mesma obra, p.174.

documentos de seu biografo, ele mesmo 0 ultimo sobrevivente
desse Comite, chamado dos Sete Aneis, cuja existencia fora
divulgada pelo falecido Hans Sachs. Sua importancia de princfpio
e suas conseqUencias de fato nao podem ser mascaradas pela
divertida qualifica<;ao de romantismol7
com que Freud doUl'ou
l8
a pflula de uma, e pelo incidente picante com que 0 dr. Jones
se apressou a rotular as outras - a carta escrita por Ferenczi a
Freud, nas suas costas, nestes termos: "Jones, por nao ser judeu,
nunca sera isento 0 bastante para estar seguro nessa brincadeira.
E preciso nao Ihe dar cobertura alguma e ficar de olho nele."
A historia secreta da AlP nao esta feita nem por fazer. Seus
efeitos sao desprovidos de interesse, comparados aos do segredo
da historia. E 0 segredo da historia nao deve ser confundido
com os conflitos, as violencias e as aberra<;6es que constituem
sua fabula. A questao que Freud levantou, de saber se os analistas
em seu conjunto satisfazem ao padrao de normalidade que exigem
de seus pacientes, da aos analistas, ao ser regularmente citada a
esse respeito, a oportunidade
de mostrarem sua bravura. E
espantoso que os proprios autores dessas piadas nao lhes vejam
o ardil: a anedota, aqui como alhures, dissimula a estrutura.
As caracterfsticas
mais visfveis desta ultima sao justamente
as que a tornam invisfvel, e nao apenas para os que nela
mergulharam: como 0 iniciacionismo
que marca 0 acesso a ela
c que, por ser em nossa epoca "muito singular" , como se costuma
dizer, ostenta-se sobremaneira, ou como 0 cominternismo,
cujos
lra<;os sao mostrados por seu estilo interno e cujo prestfgio mais
vulgar nem por isso e condenado.
Eo volante mais ou menos carregado de temporalidade a cujo
comando ela esta subjugada e urn fato de realidade que em si
nao tern porque ser remediado, e do qual somente a extraterrilorialidade espiritual a que ele da corpo e passivel de san<;ao. 0
paradoxo da ideia que nos ocorreu a esse respeito se beneficiara
tic ser relatado mais adiante.19

17. "I know there is a boyish and perhaps romantic element too in this
conception ..." [" Sei que ha tambem urn componente pueril e talvez romantico
IIcssa concep~ao ..."]. Carta citada de Freud para Jones.
IX. Jones, Sigmund Freud, 7, II. p.173 [A vida e a obra..., op. ciLlo
1 Ii. Os dois paragrafos anteriores estao ausentes da reda~ao publicada nos ESludos
/i/os(i{icos, bavendo-sereservado a versao atual para uma tiragem 11parte.

Para nosso prop6sito, devemos partir da observac;:ao, ao que
saibamos nunca feita, de que Freud pas a AlP em seu rumo dez
anos antes que, na Psicologia das massas e analise do eu, se
interessasse, a prop6sito da Igreja e do Exercito, pelos mecanismos mediante os quais urn grupo organico participa da multidao,
investigac;:ao essa cuja evidente parcialidade justifica-se
pela
descoberta fundamental da identificac;:ao do eu de cada indivfduo
com uma mesma imagem ideal, cuja miragem e sustentada pel a
imagem do Ifder. Descoberta sensacional, por se antecipar em
pouco as organizac;:6es fascistas que a tornaram patente.
Atento mais precocemente a esses efeitos,2° Freud sem duvida
se interrogou sobre a margem deixada ao predomfnio da func;:ao
do boss ou do chefao numa organizac;:ao que, para sustentar sua
pr6pria fala, decerto podia, como seus modelos, equilibrar-se
num recurso ao vfnculo simb6lico, isto e, numa tradic;:ao ou numa
disciplina, mas nao de modo equivalente, ja que tradic;:ao e
disciplina davam-se ali como objeto questionar-lhes 0 principio,
juntamente com a relac;:ao do homem com a fala.
Na verdade, trata-se af de nada menos que 0 problema das
relac;:6es do eu com a verdade. Pois e a estrutura do eu, em sua
maxima generalidade, que se reduz esse efeito de identificac;:ao
imaginaria (pelo que se avalia, de passagem, a distancia a que
ficam disso os usos obsoletos nos quais se deprecia a noc;:ao do
eu na analise). E Freud nos fornece aqui 0 recurso positivo do
momenta da consciencia cuja estrutura dialetica Hegel deduziu
como fenameno enfatuado.
Eis por que daremos 0 nome de Suficiencia ao gradus, ao
unico gradus da hierarquia psicanalftica. E que, ao contrario do
que imagina urn povo futil com base em aparencias, essa hierarquia tern apenas urn gradus, e e nisso que se fundamenta para
se dizer democrlitica, pelo menos ao tomarmos esse termo no
sentido que ele tern na cidade antiga, onde a democracia
s6
conhece mestres/senhores.
A Suficiencia em si, pOitanto, encontra-se para-alem de qualquer comprovac;:ao. Nao tern que bas tar para nada, ja que basta
a si mesma.

20. A versao publicada
urn anexo.

e diferente

a partir deste panigrafo. Nos ajuntamos como

Para se transmitir, nao dispondo da lei do sangue, que implica
a gerac;:ao, nem da lei da adoc;:ao, que pressup6e a alianc;:a, resta-Ihe
a via da reproduc;:ao imaginaria, que, por uma modalidade de
rac-simile analoga a impressao, permite, por assim dizer, sua
tiragem num certo numero de exemplares em que 0 unico se
pluraliza.
Esse modo de multiplicac;:ao nao deixa de encontrar nessa
situac;:ao afinidades favoraveis. Pois nao nos esquec;:amos de que
a entrada na comunidade
esta sujeita a condic;:ao da analise
didatica, e ha mesmo uma certa razao para que tenha sido no
drculo dos didatas que veio a luz a teoria que faz da identificac;:ao
com 0 eu do analista a finalidade da analise.
Mas, a partir do momenta em que as Suficiencias se constituem
como Sociedade e ja que sua escolha e cooptativa, a ideia de
c1asse se imp6e e s6 pode aparecer naquela em que se exerce
sua escolha envolvendo-a numa certa oposic;:ao a delas.
A oposic;:ao da insuficiencia,
sugerida por urn formalismo
puro, e dialeticamente
insustentavel. A mais infima premissa da
suficiencia ejeta de seu campo a insuficiencia, porem, do mesmo
modo a ideia da insuficiencia como uma categoria do ser exclui
radic~lmente de todas as outras a Suficiencia. E uma ou outra,
incompati velmente.
Precisamos de uma categoria que, sem implicar a indignidade,
indique que estar fora da suficiencia constitui seu lugar, e que
sc esta habilitado a ocupa-Io em se permanecendo nele. Donde,
para os que af se alinham, a ~enominac;:ao de Sapatinhos Apertados parece-nos boa, pois, alem de constituir uma marca visfvel
o bastante pal'a que numa assembleia seja facil distingui-Ios, ela
os define por esse estado: eles estao sempre com os sapatos
apertand021 e, no fato de se acomodarem a isso, manifestam a
suficiencia velada de sua oposic;:ao a Suficiencia.
Entre a posic;:ao assim marcada e a Suficiencia, no entanto,
J1crsiste urn hiato que nenhuma transic;:ao e capaz de preencher. E
() escalao que a simula na hierarquia e apenas uma ilusao de 6tica.

.' I. 0 idiomatismo
usado aqui - e do qual Lacan parece haver retirado a
l'xpressao Petits Souliers, que traduzimos como" Sapatinhos Apertados" - IS
I~{,.edans ses petits souliers, que significa estar numa situa'rao de desconforto
(Ill constrangimento
amiloga a de quem tern os sapatos apertados. (N.E.)
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Pois, pOl' menos que pensemos nisso, veremos que nao ha
Suficiencia menor ou maior. Ou se e suficiente ou nao se e; isso
ja e verdade quando se trata de bastar para isto ou aquilo, pOl'em
o e muito mais quando e precise bastar para a suficiencia. Assim,
a Suficiencia nao pode ser atingida nem de fato nem de direito,
caso ja nao se esteja nela. Atingi-Ia, porem, e uma necessidade:
e e justamente isso que nos da a categoria intermediaria.
Mas trata-se de uma categoria que permanecera
vazia. Nao
pode ser preenchida, de fato, mas apenas habitada: estancia onde
as vezes se banca 0 necessitado, onde ate se pode dizer que, de
modo geral, faz-se 0 que e necessario, mas da qual essas proprias
locuc;6es traem 0 limite irredutfvel a que esta fadado 0 aproximar-se dela. E essa aproximac;ao que conotaremos
com urn
fndice, ao chamar os que a ocupam, nao de necessarios, mas de

Bem-Necessarias.
Para que servem os Bem-Necessarios
na organizac;ao? Para
destacar 0 usa da fala, do qual, como se constata, ainda nao
falamos: e que, com efeito, ate aqui deixamos de lade 0 paradoxo,
diffcil de conceber numa comunidade cuja incumbencia e manter
urn certo discurso, de que, em suas classes fundamentais,
a
Suficiencias e 0 Sapatinhos Apertados, 0 silencio impera, soberano, e seu templo repousa sobre duas colunas taciturnas.
Mas, afinal, que poderiam dizer os Sapatinhos Apertados?
Fazel' perguntas? Eles nao fazem nada disso, por tres raz6es das
quais duas Ihes sao conhecidas.
A primeira razao e que eles sac analisandos
e urn born
analisando nao faz perguntas - formula que convem entender
no mesmo nfvel de peremptoriedade
com que 0 proverbio "nao
se faz economia de palitos" encerra a replica a urn pedido de
contas considerado inoportuno num celebre pastiche de Claude!.
A segunda razao e que e estritamente impossfvel, na linguagem
corrente na comunidade, fazer uma pergunta sensata, e que seria
preciso ter 0 descaramento
de Huron, ou 0 topete monumental
da crianc;a para quem 0 Rei esta nu, para tecer urn comentario
sobre isso - unico sesamo, entretanto, capaz de permitir que
ali se inicie uma con versa.
A terceira razao e desconhecida
dos Sapatinhos Apertados
nas condic;6es usuais e so aparecera no fim de nosso enunciado.
Quanto as Suficiencias, para que precisam falar? Bastando a
si mesmas, elas nao tern nada a dizer umas as outras e, no
silencio dos Sapatinhos Apertados, ,ninguem a quem responder.

POl' isso e que sobra para os Bem-Necessarios
fazer desse
silcncio uma exortac;ao, povoando-o com seus discursos. Eles
nao se furtam a isso, e menos ainda na medida em que, uma
vez acionado esse discurso, quase nada e capaz de trava-lo.
Desligado, como dissemos, de sua propria logica, 0 que nele se
encontra nao se choca, 0 que nele se cruza nao se of en de, 0 que
nele se exclui nao decide. Ali, 0 sim tern com 0 nao uma
'ompatibilidade
que nao e de equilfbrio, mas de redundancia.
Da na mesma dizer que urn nao se da sem 0 outro, ou melhor,
jli que isso e evidente, tanto faz nao dize-Io.
Essa dialetica e inspirada na prosa do burgues fidalgo, dialetico
scm saber, mas que corresponde a uma aspirac;ao: a do prestidigitador inquieto pOl' ser aplaudido ao tirar da cartola urn coelho
que ele e 0 primeiro a se surpreender pOl' encontrar ali. Ele se
pergunta par que teve exito em sua magica e, procurando esse
pOl'que nas raz6es a serem dadas para a presenc;a do coelho,
'onsidera-as igualmente apropriadas para responder a isso e as
acolhe a todas, numa indiferenc;a nascida do pressentimento
de
que elas nao tocam no que Ihe interessa, que e saber em que sua
magica teve sucesso.
Assim, 0 discurso Bem-Necessario
nao e suficiente para tornar
as quest6es superfluas, mas se revela superfluo para Ihes ser
su riciente.
A superlluidade em que se traduz 0 para-aquem da suficiencia
nao pode penetrar na essencia de sua falha, se a propria Sufi'icncia nao vem responder-I he com a superlluidade
de seu
'xcesso.
Nisso est a a funC;ao dos membros da organizaC;ao que chamar'mos de Beatitudes, retirando esse nome das seitas estoica e
cpicurista, que, como sabemos, atribufam-se como finalidade
alingir a satisfaC;ao da suficiencia.
As Beatitudes sac os porta-vozes das Suficiencias, e a existencia dessa delegac;ao justifica que reconsideremos
0 silencio
lias Suficiencias, que meio apressadamente julgamos poder desvartar.
As Suficiencias, dissemos sem insistir, nada tern a dizer umas
as outras. Isso merece ser justificado em seus motivos.
o ideal da suficiencia, nos grupos que ele ordena, nao e muito
propfcio a fala, mas introduz nela uma sujeiC;ao cujos efeitos sao
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uniformes.22
Ao contrario do que se imagina, e pOl' uma linha
individual, na identifica~ao coletiva, que os sujeitos san informados; essa informa~ao s6 e comum pOl' ser identica em sua
Fonte. Freud enfatizou 0 fato de que essa e a identidade que a
idealiza~ao narcfsica traz em si, e assim nos permite completar
com um tra~o de esquematismo a imagem que desempenha nisso
a fun~ao de objeto.
Mas pode-se preyer 0 modo de rela~ao em que iri repousar
um grupo desse tipo: nos efeitos produzidos pela identifica~ao
narcfsica no casal, ciume fraterno ou acrimonia conjugal. Na
conquista do poder, utilizou-se largamente a Schadenfreude23
que satisfaz no oprimido a identifica~ao com 0 Fuhrer. Numa
busca de saber, uma certa recusa que se mede no ser, para-alem
do objeto, e 0 sentimento que agrega mais fortemente a tropa:
esse sentimento e conhecimento,
sob uma forma patetica; nele
se entra em comunhao sem comunicar, e ele se chama 6dio.
E certo que um bom objeto, como se costuma dizer, pode ser
promovido a essas fun~6es de sujei~ao, mas essa imagem, que
faz os ciies fieis, torna os homens tiranicos - pois e 0 Eros do
qual Platao mostrou a verdadeira face no fasmo que abre suas
as as sobre a cidade destrufda e com 0 qual se aflige a alma
acuada.
Para restituir essa afirma~ao a suas propor~6es atuais, pegaremos a mao que a Freud estende Valery quando, falando desses
"unicos" que povoam aquilo que ele chama de profissoes delirantes,24 tece a metafora dos dois eletrons cuja musica edificante
ele ouve zumbir no atomo de sua unicidade: um que canta, "S6
existe eu, eu, eu" , eo outro que grita: "mas ha fulano, beltrano ...
e aquele outro." Porque, acrescenta 0 autor, 0 nome muda com
muita freqiiencia.

II

Assim e que os number one que pululam aqui revelam, a urn
olhar experiente, ser tantos quantos os numeros dois.
o que quer dizer que 0 engod025 em que eles cairao, e cuja
bizarria evocamos mais acima, se descobrira levado, aqui, a um
grau de exulta~ao que nao se fara mais con vincente pOl' ser geral,
mas no qual talvez seja esclarecido pOl' sua repercussao.
Que 0 numero dois se regozije em ser fmpar, para onde ira
isso leva-Io nessa reuniao - que podemos, sem exagero, ordenar
numa unica fileira, sob a simples condi~ao de ligar cada um em
fila indiana a urn outro que 0 preceda?
Salta aos olhos que e preciso que 0 numero tres des~a como
Deus da maquina, para gerar a alternancia que partejara 0 fmpar,
antes que este possa exercer suas sedu~6es sobre 0 numero dois.
Essa observa<;ao ja mostra 0 ponto crucial da questao, mas
iremos ve-Io melhor sob uma forma desenvolvida.
Na serie assim constitufda, pode-se efetivamente
dizer que
um lugar fmpar e ocupado pela metade dos numeros dois, mas,
como a serie nao tern come<;o, ja que se fecha em cfrculo, nada
nem ninguem e capaz de apontar qual e essa metade, e pOltanto,
os numeros dois, cada um pOl' si e Deus pOl' todos, tem 0 direito
de se pretender fmpares, ainda que cada um esteja certo de que
metade deles nao pode se-Io. Mas, sera que isso e for<;osamente
vcrdade? Nao, pOl'que basta que metade mais um dos numeros
dois possa dizer-se de ordem fmpar para que, ultrapassado 0
limite (segundo a vigorosa expressao do sr. Fenouillard26),
nao
haja mais limites, e todos os numeros dois, seja qual for aquele
dc que se fa<;a partir a serie, sejam incontestavelmente
acolhidos
no fmpar enumerado.

Lacan usa 0 termo godant (que remete ao numero Deus impare gaudet e a
I~'sperando Godot, ja referidos) que equivoca com godan (Ia~o, armadilha,
l"ngodo), da expressao tomber dans Ie godan (cair na armadilha, no engodo, no
25.

22. Isso e 0 que 0 preciosismo corrente no meio, no que concerne ao que Ihe
diz respeito, designa requintadamente pOl' narcisislllo das pequenas diferent;as.
23. Alegria ante a desgra~a alheia. (N.E.)
24. Citamos essa passagem na integra em nossa tese De la psychose paranoiaque
dans ses rapports avec la personnalite, Paris, Le Fran~ois, 1932, p.283 (n.l) e
284 [Da psicose paran6ica em .mas rela(:oes com a personalidade, Rio de
Janeiro, Forense Universitaria, 1987]. Ve-se que nosso interesse nesse assunto
nao data da ultima decada.

IlIvo). (N.E.)
lC,. 0 Sl". Fenouillard e 0 chefe da "Famflia Fenouillard", criada pelo cartunista
(;corges Colomb (dito Christophe) no fim do seculo XIX, e que se popularizou
nil Fran~a como simbolo do que e jeca, mas com laivos de pretensao. Simpl6rio
pontificador, 0 Sl". Fenouillard usa duas palavras rigorosamente sinonimas na
.-xpressao que Lacan qualifica de vigorosa: "passee la borne, il n'y a plus de
limites". (N.E.)
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Ve-se aqui a fun~ao do Um A Mais, como tambem que e
preciso que ele seja Um Sem Mais, pois qualquer Mais Um seria
Um Demais, ao fazer recafrem todos os nlimeros dois numa
presun~ao que permanece irremissfvel, por se conhecer como
irremedi a vel.
Esse Um A Mais ja estava no nlimero tres, condi~ao preliminar
da serie na qual melhor se mostrou a nos. E isso demonstra que
a alegria do numero dois da Suficiencia exige que sua dualidade
se exceda nesse Um A Mais: e que, portanto, a Beatitude, sendo
o excesso da Suficiencia, tenha seu lugar fora dela.
Contudo, nao podendo esse Um A Mais que e cada Beatitude
ser outra coisa senao Um Sem Mais, ela fica fadada, devido a
sua posi~ao, ao monologo. E e por isso que, ao contrario das
Suficiencias que nada tem a dizer umas as outras, as Beatitudes
se Jalam, em bora nao para se dizer algo a mais.
Pois esse Um A Mais em que 0 nlimero tres se reline e,
seguramente, a media~ao da Fala, porem, ao se manter no Outro
do qual deveria desligar-se para retornar ao Mesmo, ele so forma
em sua boca esta forma que fecha: 0 0 de um Oraculo, que
somente 0 apetite dos Bem-Necessarios
pode romper, ate fazer
dele 0 V de um Veredito.
Mas as duas superfluidades
que aqui se conjugam,
pela
conivencia da carencia do Discurso Inconsistente com 0 excesso
do Discurso Imotivado, nem por isso satisfazem uma a outra.
Nao mais do que 0 punhado de bolinhas que nele se possam
colocar conseguira, aIgum dia, tornar um coador mais apropriado
para servir a sopa.
E por essa razao que, da enorme quantidade de experiencia
que atravessou a analise (pois aqui nao se pode dizer que nada
se tenha tirado do bode por ordenhar), seu ensino nao conseguiu
reter quase nada em sua peneiraY
Observa~ao de que nos

27. Para os que nao conhecem a metafora da peneira segurada durante a ordenha
de urn bode, cf. Kant, Critique de fa raison pure, na Introduction
fa fogique

dispensara, em seu foro fntimo, qualquer um que tenha tido que
lravar conhecimento
com ele, nem que tenha precisado buscar,
contra nossa diatribe, 0 refugio cujo segredo uma dessas naturezas
a quem a covardia ensina tanto quanto conduz deixou escapar
um dia diante de nos, nos seguintes termos: "Nao ha campo em
que alguem se exponha mais total mente do que ao falar da
analise."
Eis, pOltanto, a organiza~ao que obriga a Fala a caminhar
entre dois muros de silencio, para ali realizar as nlipcias da
confusao com 0 arbftrio. Ela se ajeita com isso para suas fun~6es
de promo~ao: as Suficiencias regulamentam
a entrada dos Sapatinhos Apertados em suas dependencias e as Beatitudes Ihes
apontam aqueles que constituirao os Bem-Necessarios;
em senLido inverso, e ao se dirigirem as Beatitudes que estes chegarao
a Suficiencia, e as Suficiencias Ihes responderao tirando de seu
seio novas Beatitudes.
Vma observa~ao atenta enumeraria aqui todas as formas de
Lrajetoria indireta ou do encaminhamento
chamado de chicanice,
ou seja, aquelas que incitam 0 atacante a jogar com a invisibilidade.
Estajustamente
nisso a falha do sistema como meio de triagem
dos sujeitos e, conjugando-se
esta com a insonoridade que ele
op6e a fala, nao nos havemos de surpreender com alguns resulLados paradoxais, dos quais apontaremos
apenas dois, um de
cfeito permanente, outro composto de casos singulares.
I. 0 de que os programas nele impostos a docencia tomam
essencialmente
por objeto 0 que chamaremos de mathias de
Jlcfao, nada se encontrando
ali de positivo senao um ensino
medico que, por nao passar de repeteco, e do ensino publico
uma c6pia superflua, 0 que e de admirar que seja tolerado;
2. 0 de que, devendo uma polftica de silencio tenaz encontrar
sua via para a Beatitude, 0 analfabetismo em seu estado congenito
28
nao fica sem esperan~a de ter sucesso.

a

transcendentale, 1II: De la division de la fogique generale en analytique et
dialectique, ed. Meiner, 1952, p.100. Freud relembra-a no Caso Schreber [Nola,I'
psicanalfticas sobre um relata autobiogrcijico de um caso de paranoia (Dementia

IS 0 inventor

paranoides),
ESB, XII, Rio de Janeiro,
Imago, I" ed., 1974, cap. I, ultimo
panigrafo]. Nao e irrelevante constatar que ele a deteve no ponto exato em que
Kant submete sua crftica 11 pergunta: que e a verdade?

IIrrebatado

2X. Ele tambem

pode ser levado a tanto por seus meritos pr6prios. Prova disso
da tecnica de subodorac;:ao antes relatada, a quem essa descoberta
rendeu ser aceito entre as Suficiencias,
sem urn estagio probat6rio entre os
Ilcm-Necessarios
- onde, no entanto, teria feito maravilhas -,
e logo ser
para 0 ceu das Beatitudes.
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Mas, convem ainda indicarmos 0 que a conjun<;ao desses dois
efeitos pode ocasionalmente
produzir, pois nela veremos de que
modo, ao se fechar neles, 0 sistema e pOl' eles refor<;ado.
Sucedeu a uma Beatitude do tipo 2 julgar-se intimada pelas
circunstancias
a mostrar sua capacidade num ensino do tipo I,
cuja promo<;ao devia trazer-Ihe grande lustro.
Foi uma maravilha. Alguns clamaram pela licenciatura,
a
licenciatura de psicologia,
e claro, em cujo exame, no dizer
deles, a Beatitude em questao nao teria side capaz de ser
aprovada.
Mas os outros, mais prevenidos, souberam tirar proveito da
grande li<;ao que assim Ihes foi oferecida e onde puderam
subitamente
IeI' a Lei suprema, a Lei nao escrita em que se
fundamenta a associa<;ao - segundo a qual cada urn em seu
seio ha de encontrar prontos seu prato intelectual e sua moral
costumeira, para a qual 0 fongo prazo de observa<;ao de que ele
foi objeto devera acima de tudo mostra-lo preparado, e cujo
mandamento simples e seguro ele ha de ouvir dentro de si nos
momentos graves: nao se deve perturbar as Beatitudes.
Pois essa e a razao, desconhecida dos Sapatinhos Apertados,
em bora eles a pressintam, de seu proprio silencio, e uma nova
gera<;ao, porter visto rasgar-se-Ihe 0 veu, saiu da esfrega mais
fortalecida e cerrou fileiras em torno daquele que Ihas havia
revelado.
Mas, quem pensa, nisso tudo, no destino das proprias Beatitudes? Imaginem a desgra<;a de uma Beatitude solitaria quando
ela percebe que, se as coloca<;6es dos Bem-Necessarios
sac
superfluas em sua maioria, as dos Bem-A venturados sac comumente infelizes ... e que nessa infelicidade pode transformar-se
sua Beata Solidao! Ira sua incipiente Suficiencia segredar-Ihe
que ela mesma nao passa de urn Mal Necessario?
Ah! oxala sejam os Sapatinhos Apertados poupados dessa
angustia! No mfnimo, que sejam preparados para seus perigos.
Mas estamos atentos a isso: nos que, na condi<;ao de Beatitude,
pudemos ouvir durante anos, na chamada cerim6nia do Segundo
Pequeno Turno, da pr6pria boca dos Sapatinhos Apertados, 0
beneficia que eles haviam extrafdo de sua analise pessoal,
diremos aqui 0 que de mais freqiiente e fundamental surgiu na
homenagem que eles prestavam a seus didatas; e algo que cabe
numa palavra: desintelectualiza<;ao.
,

Ah! como se sentiam enfim Iibertos, os queridos filhos, eles
que, quase todos, atribufam seu ingresso na psiquiatria aos
anseios insatisfeitos daquele ana maldito que 0 cicio de estudos
franceses inflige na companhia das ideias! Nao, nao era isso,
agora eles sabiam, que os havia guiado: que alfvio e que beneffcio
lerem-se livrado por tao pouco, pois, uma vez desfeito esse erro
e substitufdo pela convic<;ao de que esse prurido era justamente,
de fato, 0 que se chama pelo nome maldito de intelectualismo,
quao reto enfim e 0 caminho, com que facilidade 0 pensamento
encontra seu caminho para a natureza! e porventura os
movimentos de nossas vfsceras nao estao af para nos assegurar
isso?
Eis 0 que faz com que um born aluno analista dessa especie
se distinga ao primeiro relance, para quem quer que tenha visto
urn deles alguma vez: pOl' esse ar interior, e ate posterior, que
o mostra apoiado no feto macerado de suas resistencias.
Desintelectualiza<;ao:
a palavra nao indica que alguem se tome
burro por causa disso; ao contrario dos temores ou das esperan<;as
vulgares, a amilise e total mente incapaz de modificar coisa
alguma nessa materia.
estudo da inteligencia, cujo grau a psicologia behaviorista
julgou poder superpor a mensura<;ao daquilo que 0 animal e
capaz de englobar no comportamento
de desvio, muitas vezes
pareceu-nos poder beneficiar-se, pelo menos quanto ao homem,
de uma referencia mais ampla: nominal mente, do que chamarfamos conduta do rastro.
Nao ha uma vez que levemos nosso caozinho a seu passeio
obrigat6rio sem que nos impressione 0 proveito que se poderia
lirar de seus procedimentos
para a analise das capacidades que
respondem pelo sucesso do homem na sociedade, bem como das
virtudes em que os antigos empenhavam sua medita<;ao, sob 0
tftulo de Meio-de-Conseguir.
Que ao men os esta digressao desfa<;a 0 mal-entendido
a que terfamos dado ensejo em alguns: 0
de nos imputarem
a doutrina de uma descontinuidade
entre
psicologia animal e psicologia humana, que esta muito longe de
nosso pensamento.
Simplesmente
quisemos sustentar que, para operaI' corretamente nos efeitos que a analise distingue no homem como
sintomas, e que, por se prolongarem
Uio diretamente em seu
destino, ou mesmo em sua voca<;ao, parecem cair junto com eles

o
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sob 0 mesmo corte - 0 da linguagem -, decerto e preferfvel
nao permanecer completamente iletrado; ou, mais modestamente,
sustentar que nem todo erro possfvel deve ser afastado do esfon;o
que se Faria para estar empenhado nisso.
Mas sem duvida outras necessidades prevalecem, e 0 fardo
das Beatitudes, semelhante ao do homem branco, nao pode estar
ao alcance do julgamento de urn so.
Nos ouvimos e todos puderam ouvir da boca de uma Suficiencia, num momenta fecundo da instituic;ao psicanalftica na
Franc;a: "Queremos",
declarou ela, "cern psicanalistas
medfocres." Nisso nao se afirmou a modestia de urn program a, mas
a reivindicac;ao, ate mesmo ambiciosa, da mudanc;a de qualidade
que 0 pensamento
vigoroso de Marx mostrou definitivamente
enraizar-se na quantidade.
E as estatfsticas publicadas ate hoje mostram que essa empreitada, suplantando soberbamente29
todos os obstiiculos, esta
prestes a alcanc;ar urn sucesso em que supera suas proprias
normas.
Seguramente,
ainda estamos longe do que se alcanc;a fora
daqui, e as cerca de treze paginas in-quarto em duas colunas
que mal bastam para conter a lista dos psicanalistas da Associac;ao
Norte-Americana
repoem em seu devido fugar as duas paginas
e meia em que os praticantes da Franc;a e da Inglaterra conseguem
acomodar-se.
Que se julgue a responsabifidade
que compete a diaspora
alema, que fa forneceu os cargos mais elevados da Beatitude, e
o que representa ela haver assumido 0 encargo de todos aqueles
dentistas, para empregarmos 0 termo impregnado de urn paternalismo afetuoso que se usa para designar 0 rank andjile3D entre
essas Beatitudes supremas.
Quao compreensfvel
que tenha side entre Elas que aparecell
a teoria do eu aut8nomo!31 - e como nao admirar a forc;a
daqueles que dao impulso a grande obra de desintelectualizac;ao

29. Foi esse mesmo 0 termo empregado pelo dr. Ernest Jones e reproduzido no
jornal oficial da Associa<;:iioPsicanalftica angl6fona - superbly - para render
homenagem ao sucesso da citada iniciativa (1966).
30. As fileiras subalternas, numa terminologia militar. (N.E.)
31. Cf. nota da p.491 do anexo que se segue.

que, estendendo-se
pouco a pouco, representa urn desses challenges, dos mais fecundos, em que uma civilizac;ao pode afirmar
sua forc;a, os que ela fOIja para si em si mesma? Para zelar por
isso, onde e que eles en con tram tempo, ja que ao longo do ana
se dedicam a rebaixar os eus fortes e a elevar os eus fracos? Sem duvida, durante os meses32 sem r.
Seguramente, com 0 correr do tempo, urn Estado bem governado ha de encontrar motivos para censura no fato de que
prebendas proporcionais aos consideraveis
investimentos movimentados por tal comunidade sejam deixadas a criterio de urn
poder espiritual do qual assinalamos a extraterritorialidade
sin-

II

gular.
Mas a soluc;ao seria facil de obter: urn pequeno territorio
proporcional aos Estados filatelicos (Ellis Island, para fixar as
ideias) poderia ser cedido por urn voto do Congresso dos EUA,
o mais interessado nessa questao, para que a IPA ali instalasse
seus servic;os, com suas Congregac;6es do Index, das Missoes e
da Propaganda,
e os decretos que ela emitisse para 0 mundo
inteiro, por serem datados e promulgados a partir desse territorio,
tornariam a situac;ao mais clara em termos diplomliticos: alem
disso, saber-se-ia c1aramente se a func;ao do eu aut8nomo, por
exemplo, e um artigo do sfmbolo da doutrina ecumenica, ou
apenas um artigo a ser recomendado para 0 Natal dos Sapatinhos
Apertados.
Paremos por aqui para terminar numa nota roborativa. Se nao
livemos medo de mostrar as forc;as de dissociac;ao a que esta
sllbmetida a heranc;a freudiana, destaquemos
a notavel persislcncia da qual a instituic;ao psicanalftica deu provas.
Nao temos nisso tanto merito na medida em que nao encon(ramos em nenhum outro lugar uma confirmac;ao mais patente
da virtude que atribufmos ao significante puro. Pois, no uso que
~ feito dos conceitos freudianos, como nao ver que a significac;ao
dcles nao serve para nada? E no entanto, nao e a outra coisa
senao sua presenc;a que se pode atribuir 0 fato de a associac;ao
:linda nao se haver rompido, dispersando-se
na confusao de
Babel.
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Mais precocemente
atento a esses efeitos, Freud se interrogou
mais de perto sobre as vias particulares que a transmissao de
sua doutrina exigia da instituic;;ao que deveria assegura-la. A
simples organizac;;ao de uma comunidade nao the teria parecido
garantir essa transmissao contra a insuficiencia do proprio team
dos fieis, sobre 0 qual algumas de suas confidencias
atestadas
mostram que ele tinha urn sentimento amargo.1
Evidenciou-se,
para ele, na raiz a afinidade que liga as
simplificac;;6es sempre psicologizantes,
contra as quais a experiencia 0 advertia, a func;;ao de desconhecimento,
propria do eu
do indivfduo como tal.
Ele teria visto 0 pendor para 0 deslize oferecido a essa
incidencia pela particularidade
da prova que tal comunidade
tinha que impor em seu limiar: nominalmente,
a da psicanalise
para a qual 0 uso consagra 0 tftulo de didatica, e a qual, a menor
concessao quanto ao sentido do que ela busca, transforma-se
numa experiencia de identifica9ao dual.
Nao somos nos aqui que proferimos um julgamento; foi nos
circulos dos didatas que se postuIou e se professa a teoria que
confere como finaIidade a analise a identificac;;ao com 0 eu do
analista.
Ora, nao importa em que grau suponhamos que urn eu tenha
conseguido igualar-se a realidade da qual supostamente
deve
tirar a medida1 a sujei9ao psicologica em que assim se alinha a
conclusao da experiencia e, se nos leram direito, 0 que ha de
mais contrario a verdade que ela deve tornar patente: a saber, a
cstraneidade
dos efeitos inconscientes,
pela qual se reduz a
pretensao a autonomia da qual 0 eu faz seu ideal; nada, tampouco,
e mais contrario ao beneffcio que se espera dessa experiencia,

I. Cf." So, haben Sie jetzt diese Bande gesehen?" ["E entao, agora 0 senhor
viu esse banda?"], dito a Binswanger 11saida de uma das reuni6es semanais que
se realizavam em sua casa no come~o de 1907, In Ludwig Binswanger:
El'innerungen an Sigmund Freud.
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qual seja, 0 restabelecimento
que nela se opera, para 0 sujeito,
do significante
que motiva esses efeitos, procedendo de uma
mediac;;ao que justamente denuncia 0 que, pela repetic;;ao, precipita-se no modelo.
Que a via dual, assim contrariamente
escolhida como meta
da experiencia,
fracassa em realizar a normalizac;;ao pela qual
poderia justificar-se
no nfvel mais rasteiro, eis 0 que, como
dissemos, e comumente reconhecido,
mas sem que se extraia
disso a lic;;ao de urn equfvoco nas premissas, satisfeito que se
fica ern atribuir seu resultado a repercussao das fraquezas das
quais 0 acidente, na verdade, e por demais visfvel.
D~ qualquer modo, 0 simples fato de as metas da formac;;ao
se afJrmarem como postulados psicologicos
introduz no grupo
uma forma de autoridade sem igual ern toda a ciencia: forma
que, somente 0 termo suficiencia permite qualificar.
E, com efeito, somente a dialetica hegeliana da enfatuac;;ao
que da conta do fenomeno em termos rigorosos. Sem 0 que seria
a satira, se seu sabor nao repugnasse aos que nao saD fntimos
nesse meio, que conviria recorrer para dar uma ideia exata da
maneira como alguns se valorizam.
Aqui, so nos e possfvel mencionar resultados aparentes.
Primeiro, a curiosa postUl'a de extraterritorialidade
cientffica
pela qual iniciamos nossos comentarios, e 0 tom magisterial com
que os analistas a sustentam quando tern que responder ao
interesse que sua disciplina desperta nos campos circunvizinhos
Se, por outro lado, as variac;;6es que mostramos nas abordagens
teoricas da psicanalise dao a impressao externa de uma progressaD conquistadora,
sempre na fronteira de novos campos, e ainda
mais impressionante
constatar como e estacionario
0 que se
articula de ensinavel, para uso interno dos analistas, em relac;;ao
a enorme quantidade de experiencia que, por assim dizer, passou
pOI' suas maos.
Disso resultou, bem ao contrario das aberturas com que, como
ja indicamos, Freud formulou 0 projeto universitario, 0 estabelecimento de uma rotina do program a teorico, do qual designarfamos muito bem 0 material abrangido usando 0 termo inventado

mathias de fiq:ao,

Entretanto,
na negligencia em que urn metodo, apesar de
revolucionario na abordagem dos fenomenos, deixou a nosografia
psiquiatrica, ja nao se sabe se e de surpreender que seu ensino
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nesse domfnio se limite a alinhavar a sintomatologia c/assica ou
que venha assim a costurar como uma duplicac;;ao ~ ensin~ oficial.
Por menos, enfim, que nos restrinjamos a segUlr uma hteratura
que se ha de dizer pouco amen a, ver~mos 0 pape~ que assume
nela uma ignorancia na qual nao tenclOnamos deslgnar a douta
ignorancia, ou a ignorancia formada, mas a ignorancia crassa,
aquela cuja espessura nunca foi sequer roc;;ada pelo arado de
uma crftica de suas origens.
Esses fenomenos de esteriJizac;ao, bem mais patentes ainda
por dentro, nao podem deixar de est.ar. rel~ci~nados com os
efeitos de identificac;;ao imaginaria cUJa lIlstancla fundamental
Freud revelou nas massas e nos grupos, 0 mfnimo que se pode
dizer e que esses efeitos nao saD favoraveis a discussao, p.rincfpio
de qualquer progresso cientffico. A. identifica?a.~ co.m a Imagem
que da ao grupo seu ideal - aqUl, a da suflcJencla encarnada
decerto fundamenta,
como Freud mostrou num esquema
decisivo, a comunhao do grupo, mas precisamente a custa de
qualquer comunicac;;ao articulada. Ali, a ten~ao.h~stil e ~t~ mesmo
constitutiva da relac;;ao de indivfduo corn lIldlVlduo. E ISSOque
o preciosismo corrente no meio reconhece, de man~ira total mente
valida sob 0 termo narcisismo das pequenas diferen~as, que
traduziremos em termos mais diretos por: terror conformista.
Aqueles para quem 0 itinerario da Fenomenologia do esp{rito
e familiar se sairao melhor nesse desvendamento
e se surpreenderao menos com a paciencia que parece adiar nesse meio
qualquer incursao interrogativa.
Mas a mo_der,a~ao dos questionamentos nao se limita aos pleiteantes, e nao tOI urn novato que
se instruiu em sua coragem ao dar-Ihe a seguinte motivac;;ao:
"Nao ha campo em que alguem se exponha mais total mente do
que ao falar de psicanalise."
,
E certo que urn hom objeto, como se costuma dlzer, p~de
reger essa sujeic;;ao coletiva, mas essa imagem, que faz os caes
fieis, tarna os homens tiranicos, pois e 0 proprio Eros do, qual
Platao nos mostra 0 fasmo de asas abertas sobre a cldade
destrufda e corn 0 qual se aflige a alma acuada.
Alias, ,essa experiencia vem suscitar sua propria ideologia,
mas sob a forma do desconhecimento
proprio da presunc;;ao do
eu: ressuscitando uma teoria do eu autonomo, carregada de todas
as petic;;6es de princfpio que a psicologia,
sem esperar pela
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psicanalise, havia recusado, mas que fornece sem ambigiiidade
a imagem dos ideais de seus promotores.2
Seguramente, esse psicologismo analftico nao se da sem
encontrar resistencias. 0 interessante e que, ao trata-Ias como
tais, ele se ve favorecido por muitos desarvoramentos surgidos
nos estilos de vida de areas culturais importantes, na medida em
que nelas se manifesta a demanda de patterns que ele nao esta
impossibilitado de fornecer.3
Af encontramos a articula~ao pela qual a psicanalise pende
para um behaviorismo, cada vez mais dominante em suas "tendencias atuais" . Esse movimento e sustentado, como se ve, por
condi~6es sociologicas que ultrapassam 0 conhecimento analftico
como tal. 0 que nao se pode deixar de dizer aqui e que Freud,
prevendo nominal mente esse conluio com 0 behaviorismo, denunciou-o de antemao como 0 mais contrario a seu caminho.4
Qualquer que deva ser para a analise 0 desfecho da singular
gestao espiritual em que ela assim parece embrenhar-se, a responsabilidade de seus defensores permanece intacta em rela~ao
aos sujeitos de quem eles se encarregam. E e aqui que so podemos
alarmar-nos com alguns ideais que parecem prevalecer na forma~ao destes: como 0 que e suficientemente denunciado, posto
haver adquirido direito de cidadania, pelo termo desintelectualizafiio.
Como se ja nao fosse assustador que 0 sucesso da profissao
analftica Ihe tenha atrafdo tantos adeptos incultos, sera que
convem considerar como um resultado tao fundamental quanto
benefico da analise didatica que ate mesmo a sombra de um
pensamento seja proscrita daqueles que ja nao teriam muito de
toda a reflexao humana para enfrentar as intempestividades de
toda sorte a que suas melhores inten~6es os expoem?

2. Sabemos que e essa a teoria por cuja medida os srs. H. Hartmann, E. Kris
e R. Loewenstein tencionam reduzir a pratica da amilise e "sincronizar" (tal e
o termo deles) 0 pensamento de Freud, decerto urn pouco vacilante para seu
gosto, seniio em sua opiniiio.
1966: Por esse padriio se mede 0 acesso 11 sociedade de Nova York.
3. 0 que nos e pedido domina a tal ponto nossa profissiio atual que ela ja niio
tern mais nada a ver com a psicanalise (afirma~iio dirigida a nos por urn
psicanalista no encerramento de nossa recente temporada nos EVA, 1966).
4. Freud, Ges. Werke, XIV, p.78-9.

Alias, 0 projeto de produzir para esse mesmo pafs "cem
psicanalistas medfocres" foi proferido em ~ir~unstanci~s notorias e nao como a formula~ao de uma modestta precavtda, mas
co~o a promessa ambiciosa da passagem da quantida~e para a
qualidade que Marx ilustrou. Os promotores desse proJeto che:
gam mesmo a anunciar, segundo os ultimos ecos, que se esta
prestes a superar soberbame~te as p~oprias~m~rcas. ,
Ninguem duvida, com efetto, da tmportancta do numero dos
trabalhadores para 0 avan~o de uma ciencia. Mas e preciso ~ue
nao acloda de todas as partes a discordancia quanto ao senttdo
a atribuir a experiencia que a funGamenta. E essa, dissemos, a
situa~ao da psicanalise.
.
Ao menos essa situa~ao nos pareceni exemplar msto: ao trazer
uma prova a mais da proeminencia que confet:imos, a'p~rtir da
descoberta freudiana, na estrutura da rela~ao mtersubJettva, ao
sig~ificante.
.'
.
.
.
A medida, de fato, que a comumdade analtttca matS detxa
dissipar-se a inspira~ao de Freud, 0 que, senao a letra de sua
doutrina, continuaria a faze-Ia sustentar-se num corpo?

II'JlI

A instan:::ia da letra no inconsciente
ou a raziio desde de Freud

Criallf-'as de cueiros
Oh, cidades do mar, vejo em v6s vossos cidadaos, homens e
mulheres, com bra90s e pernas estreitamente atados em s61idos
la90s par pessoas que nao ent.enderao vossa linguagem, e s6
entre v6s podereis desabafar, pOI' queixas lacrimejantes, lamentos e suspiros, vossas dares e vossos pesares pela liberdade
perdida. Pois aqueles que vos agrilhoam nao compreenderao
vossa Ifngua, tal como nao os compreendereis. (Cademos de
Leonardo da Vinci')
Se 0 tema do volume 3 de La Psychanalyse2 encomendou-me
esta contribui~ao, devo tal deferencia ao que nela se ira descobrir,
pOI' introduzi-Ia situando-a entre 0 escrito e a fala: ela ficara a
meio caminho.

o

escrito

distingue-se,

com efeito, pOI' uma prevalencia do
ser assumido aqui pOl' esse fator
do discurso - 0 que permite a concisao que, a meu vel', nao
deve deixar ao lei tor outra safda senao a entrada nele, que prefiro
diffcil. Este, pois, nao sera urn escrito, como 0 entendo.

texto, no sentido que veremos

A propriedade
que confiro de alimental' minhas li~6es de
seminario com uma contribui~ao sempre inedita impediu-me, ate
hoje, de fornecer delas urn texto assim, a nao ser 0 de uma, uma
qualquer, alias, em sua sucessao, e ao qual s6 se justifica nos
reportarmos aqui pel a escala da t6pica que Ihes e pr6pria.
Pais a urgencia de que agora extraio como pretexto para deixar
de lado esse prop6sito s6 faz encobrir a dificuldade de que, ao
sustenta-Jo na escala em que devo aqui apresentar meu ensino,

I. Codice Atlantico 145, r.a., trad. Louise Servicen, Paris, Gallimard, vol.lI,
pAOO.
2. Psychanaiyse et sciences de i'homme.
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cle nao se distancie demais da fala, cujas medidas diferentes sao
cssenciais para 0 efeito de forma~ao que procuro.
Eis pOI' que adotei essa linha de urn debate que me foi
solicitado num dado momenta pelo grupo de filosofia da Federa~ao dos Estudantes de Letras,- J par nele encontrar a acoma d a~ao
propfcia a minha exposi~ao: sua generalidade necessaria mostra
combinar com 0 caniter extraordinario
do publico formado pOI'
cles, mas seu objeto unico depara com a conivencia da qualifica~ao que eles tern em com urn, a literaria, a qual meu tftulo
presta homenagem.
Como esquecer, de fato, que Freud sustentou com constancla
c ate seu fim a exigencia primordial dessa qualifica~ao para a
forma~ao dos analistas, e que apontou na universitas litterarum
de sempre 0 lugar ideal para sua institui~ao?4
Assim, 0 recurso ao movimento desse discurso restaurado ao
vivo marcou, de quebra, atraves daqueles a quem eu 0 destino,
aqueles a quem nao se dirige.
Ou seja: nenhum daqueles que, seja para que finalidade for
Ila psicanalise, toleram que sua disciplina se valha de uma falsa
identidade.
Vfcio de habito, e tamanho em seu efeito mental que a pr6pria
identidade verdadeira pode parecer urn alibi entre outros, do qual
sc espera ao menos que a reprodu~ao refinada nao escape aos
mais sutis.
Assim e que observamos com curiosidade a reviravolta que
se esbo~a, no que concerne a simboliza~ao e a linguagem, no
International Journal of Psychoanalysis, com grande refor~o de
dcdos umidos a revirarem os f61ios de Sapir e Jespersen. Esses
exercfcios ainda sao novatos, mas e sobretudo seu tom que esta
pOI'fora. Vma certa serieqade faz sorrir quando entra no verfdico.
E como nao haveria ate mesmo urn psicanalista de hoje de
sentiI' que chegou a isso, a tocar na fala, quando sua experiencia
I'eccbe dela seu instrumento, seu enquadre, seu material e ate 0
I'uldo de fundo de suas incertezas?
A

•

I A exposi~ao teve lugar em 9 de maio de 1957 no anfiteatro Descartes, na
Sorbonne, e a discussao prosseguiu diante das taps.
I
Die Frage de,. Laienanaiyse, CW, XIV, p.281-3.
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Nosso tftulo deixa claro que, para-alem dessa fala, e toda a
estrutura da linguagem que a experiencia psicanalftica descobre
no inconsciente. Pondo desde logo 0 espfrito prevenido em alerta,
pOl'quanto e possfvel que ele tenha de reavaliar a ideia segundo
a qual 0 inconsciente e apenas a sede dos instintos.
Mas essa letra, como se ha de toma-Ia aqui? Muito simplesmente, ao pe da letra.
Designamos
por letra este suporte material que 0 discurso
concreto toma emprestado da linguagem.
Essa defini~ao simples sup6e que a linguagem nao se confunda
com as diversas fun~6es somaticas e psfquicas que a desservem
no sujeito falante.
Pela razao primeira de que a linguagem, com sua estrutura,
preexiste a entrada de cada sujeito num momenta de seu desenvolvimento mental.
Note-se que as afasias, causadas por les6es puramente anatomicas nos aparelhos cerebrais que conferem a essas fun~6es seu
centro mental, revelam, no conjunto, distribuir seus deficits
segundo as duas vertentes do efeito significante do que aqui
chamamos de letra, na cria~ao da significa~ao.5 Indica~ao que
se esclarecera pelo que vira a seguir.
Tambem 0 sujeito, se po de parecer servo da linguagem, 0 e
ainda mais de urn discurso em cujo movimento universal seu
lugar ja esta inscrito em seu nascimento, nem que seja sob a
forma de seu nome pr6prio.
A referencia a experiencia da comunidade e da substancia
desse discurso nao resolve nada. Pois essa experiencia adquire
sua dimensao essencial na tradi~ao instaurada por esse discurso.
Essa tradi~ao, muito antes que nela se inscreva 0 drama hist6rico,

funda as estruturas elementares
da cultura. E essas mesmas
estruturas revelam uma ordena~ao das trocas que, em bora inconsciente, e inconcebfvel fora das permuta~6es autorizadas pela
Iinguagem.
Donde resulta que a dualidade etnognifica da natureza e da
cultura esta em vias de ser substitufda por uma concep~ao ternaria
_ natureza, sociedade e cultura - da condiyao humana, na qual
e bem possfvel que 0 ultimo tenno se reduziu a linguagem, ou
seja, aquilo que distingue essenci"almente a sociedade humana
das sociedades naturais.
Mas nisso nao tomamos partido nem partida, deixando entregues a suas trevas as relay6es originais do significante com 0
trabalho. Enos contentando, para fazer uma piada com a funyao
geral da praxis na genese da hist6ria, em destacar que a pr6pria
sociedade que teria restabelecido em seu direito polftico, com 0
privilegiamento
dos produtores, a hierarquia causal das rela~6es
de produyao nas superestruturas
ideol6gicas, nem por isso gerou
urn esperanto cujas relay6es com 0 real socialista ten ham posto
fora de debate, pela raiz, qualquer possibilidade de formalismo
Iiterario.6
De nossa parte, vamos fiar-nos apenas nas premissas que
viram seu valor confirmado pelo fato de a linguagem ter efetivamente conquistado, na experiencia, seu status de objeto cien-

,I

tffico.
Pois e por esse fato que a lingiifsti:.:a7 se apresenta numa
posiyao-piloto nesse campo em tor"o do qual uma reclassificayao
das ciencias assinala, como e de costume, uma revoluyao do
conhecimento: e somente as necessidades da comunicayao fazem
com que 0 inscrevamos no frontispfcio deste volume sob 0 tftulo
dc "ciencias do homem", malgrado a confusao que af pode
cncontrar meios de se acobertar.

Havemos de estar lembrados de que a discussao concernente 11necessidade
do advento de uma nova linguagem na sociedade comunista realmente teve lugar,
l' dc que Stalin, para alfvio dos que confiavam em sua filosofia, decidiu-a nestes
I 'rmos: a linguagem nao e uma superestrutura.
I A lingUfstica, frisamos, ou seja, 0 estudo das lfnguas existentes em sua
l'strulura e nas leis que nela se revelam - 0 que deixa de fora a teoria dos
nidigos abstratos, impropriamente elevada 11categoria da teoria da comunica"ao,
Illi
a chamada lcoria, conslilufda pela ffsica, da informa"ao, ou qualquer
,,'miologia mais ou menos hipoteticamente generalizada.

ii,

5. Esse aspecto, muito sugestivo por derrubar a perspecliva da "fun"ao psico16gica" que tudo obscurece nessa materia, aparece, luminoso, na amilise puramenle lingUfstica das duas grandes form as de afasia que um dos expoentes da
linglifstica modern a, Roman Jakobson, pode efetuar. Cf., na mais acessfvel de
suas obras, Fundamentals of Language (com Morris Halle), Mouton and Co"
'S-Gravenhage, os capftulos I a IV da Segunda Parte, bem como a coletanea de
lradu~6es que devemos aos cuidados de Nicolas Ruwet, publicada pela editora
Minuit sob 0 tftulo Essais linguistiques.

Para marcar 0 surgimento da disciplina lingiifstica, diremos
que cIa se sustenta, como acontece com toda ciencia no sentido
moderno, no momenta constitutivo de urn algoritmo que a funda.
Esse algoritmo e 0 seguinte:

que se Ie: significante sobre significado,
bre" a barra que separa as duas etapas.

correspondendo

0

POI' essa via, as coisas nao podem fazer mais que demonstrar8
que nenhuma significa~ao se sustenta a nao ser pela remissao a
uma outra significa~ao:
0 que toca, em ultima instancia,
na
observa~ao de que nao ha lingua existente a qual se coloque a
questao de sua insuficiencia para abranger 0 campo do significado, posto que atender a todas as necessidades e urn efeito de
sua existencia como Ifngua. Se formos discernir na linguagem
a constitui~ao do objeto, s6 poderemos constatar que ela se
encontra apenas no nfvel do conceito, bem diferente de qualquer
nominativo, e que a coisa, evidentemente ao se reduzir ao nome,
cinde-se no duplo raio divergente:
0 da causa em que ela
encontrou abrigo em nossa lingua e 0 do nada ao qual abandonou
sua veste latina (rem).
Essas considera~6es,
par mais existentes que sejam para 0
filosofo, desviam-nos do lugar de onde a linguagem nos interroga
sobre sua natureza. E fracassaremos
em sustentar sua questao
enquanto nao nos tivermos livrado da ilusao de que 0 significante
atende a fun~ao de representar 0 significado, ou, melhor dizendo:
de que 0 significante tern que responder par sua existencia a
tftulo de uma significa~ao qualquer.
Pois, mesmo ao se reduzir a esta ultima formula, a heresia e
a mesma. E ela que conduz 0 positivismo logico a busca do
senti do do senti do, do meaning of meaning, tal como se denomina, na Ifngua em que se agitam seus devotos, 0 objetivo.
Donde se constata que 0 texto mais carregado de sentido desfaz-se, nessa analise, em bagatelas insignificantes, so resistindo
a ela os algoritmos matematicos,
os quais, como seria de se
csperar, sao sem sentido algum.9

"so-

o signo assim redigido merece ser atribufdo a Ferdinand de
Saussure, embora nao se reduza estritamente a essa forma em
nenhum dos numerosos esquemas em que aparece na impressao
das di versas aulas dos tres cursos, dos an os de 1906-7, 1908-9
e 1910-11, que a devo~ao de urn grupo de seus discfpulos reuniu
sob 0 tftulo de Curso de lingiiistica geral: publica~ao primordial
para transmitir urn ensino digno desse nome, isto e, que s6 pode
ser detido em seu proprio movimento.
Eis par gue e legftimo Ihe rendermos homenagem pela formaliza~ao ~, em que se caracteriza, na diversidade das escolas,
a etapa modern a da lingiifstica.
A tematica dessa ciencia, pOl' conseguinte, esta efetivamente
presa a posi~ao primordial do significante e do significado, como
ordens distintas e inicialmente separadas par uma barreira resistente a significa~ao.
Eis 0 que tornara possfvel urn estudo exato das liga~6es
proprias do significante
e da amplitude da fun~ao destas na
genese do significado.
Pois essa distin~ao primordial
vai muito alem do debate
relativo a arbitrariedade
do signo, tal como foi elaborado desde
a retlexao da Antigiiidade,
ou ate do impasse, experimentado
desde a mesma epoca, que se op6e a correspondencia
biunfvoca
entre a palavra e a coisa, nem que seja no ato da nomea~ao. E
isso, contrariando as aparencias que Ihe sao conferidas pelo papel
imputado ao dedo indicador que aponta urn objeto, na aprendizagem da lingua materna pelo sujeito infans, ou pelo emprego
dos chamados metodos escolares conCl'etos no estudo das Ifnguas
estrangeiras.

II

8. Cf. 0 De magistro, de st~. Agostinho, do qual comentei 0 capftulo "De
significatione locution is" em meu seminurio de 23 de junho de 1954.
'i. Assim e que 0 Sl'.Richards, autor, justamente, de uma obra sobre os processos
adequados a esse objetivo, no-Ios mostra numa outra aplica~ao. Ele escolhe para
lanto uma pagina de Meng-tseu, ou Mencio, para os jesuftas: Mellcius 011 the
II/illd
e como se chama isso, considerado 0 objeto dessa parte. As garantias dadas
a pureza da experiencia nada ficam a de vel' ao luxo de suas abordagens. E 0
LiOuioespecialista no Cfinone tradicional em que se insere 0 texto encontra-se
jllstamente no sftio de Pequim para onde foi transportada a secadora em
dcmonstra~ao, sem preocupa~ao para com os custos.

f,

se dele s6 pudessemos retirar a
o fato e que 0 algoritmo
noc;:ao do paralelismo de seus termos superior e inferior, cada
qual considerado apenas em sua globalidade, permaneceria como
o signo enigm<itico de urn misterio total. Evidentemente,
nao e
o caso.
Para apreender sua func;:ao, comec;:arei por produzir a ilustrac;:ao
incorreta com a qual classicamente
se introduz seu uso. Ei-Ia:

onde se ve que preferencia ela revela pela direc;:ao previamente
apontada como erronea.
Substituf-a, para meus ouvintes, por uma outra, que s6 podia
ser tida como mais con'eta por exagerar na dimensao incongruente a qual 0 psicanalista ainda nao renunciou por completo, no
sentimento justificado de que seu conformismo
s6 tern valor a
partir dela. Eis essa outra:

LJLJ
Porem nao menos transport ados seremos nos, e pOl' um custo menor, a vel'
operar-se a transforma<;aa de um bronze que produz um som de sino ao menor
ro<;ardo pensamento numa especie de pane de chao para limpar 0 quadro negro
do mais consternador psicologismo ingles. Nao sem muito depress a identified-la,
infelizmente, com a propria meninge do autor, unico residuo a subsistir de sell
objeto e dele mesmo, uma vez consumado 0 esgotamento do sentido de um e
do bom senso do outro.

onde se ve que, sem estender muito 0 alcance do significante
implicado na experiencia, ou seja, apenas duplicando a especie
nominal, pela simples justaposic;:ao de dois termos cujo sentido
complementar parece ter que ser consolidado por ela, produz-se
a surpresa de uma inesperada precipitac;:ao do senti do, na imagem
de duas portas gemeas que simbolizam, com 0 reservado of erecido ao homem ocidental para satisfazer suas necessidades naturais fora de casa, 0 imperativo que ele parece compartilhar
com a grande maioria das comunidades primitivas, e que submete
sua vida publica as leis da segregac;:ao urimiria.
Isso nao e apenas para desconcertar com urn golpe baixo 0
debate nominalista,
mas para mostrar como 0 significante de
fato entra no significado, ou seja, de uma forma que, em bora
nao seja imaterial, coloca a questao de seu lugar na realidade.
Pois, ao ter que se aproximar das plaquinhas esmaltadas que Ihe
servem de suporte, 0 olhar pestanejante
de urn mfope talvez
tivesse razao em questionar se e realmente ali que convem ver
o significante, cujo significado, nesse caso, receberia da dupla
e solene procissao da nave superior as derradeiras honras.
Mas nenhum exemplo construfdo poderia igualar 0 relevo que
se encontra na vivencia da verdade. POI'tanto, nao ha razao para
que eu fique descontente por ter fOljado este, ja que ele despertou
na pessoa mais digna de minha confianc;:a a seguinte lembranc;:a
de sua infancia, a qual, assim afortunadamente
posta a meu
alcance, encaixa-se perfeitamente
aqui.
Urn trem chega a estac;:ao. Numa cabine, urn menino e uma
menina, irmao e irma, estao sentados urn em frente ao outro, do
lado em que a vidrac;:a dando para 0 exterior descortina a visao
das construc;:6es da plataforma ao longo da qual 0 trem parou:
"Olha!, diz 0 irmao, chegamos a Mulheres!";
"Imbecil!,
responde a irma, nao esta vendo que n6s estamos em Homens?"
Alem, com efeito, de os trilhos dessa hist6ria materializarem
a barra do algoritmo saussuriano de uma forma que e a conta
certa para sugerir que sua resistencia pode ser outra que nao
dialetica, seria preciso essa e exatamente a imagem que
convem - nao ter olhos na cara para se atrapalhar quanto ao
respectivo lugar do significante
e do significado, e para nao
observar de qual centro irradiante 0 primeiro vem refletir sua
luz nas trevas das significac;:6es inacabadas.
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Pois ele trani a Dissensao, apenas animal e fadada ao esquecimento das brumas naturais, para a potencia desmedida, implacavel para com as famflias e impertinente para com os deuses,
da guerra ideologica. A partir desse momento, Homens e MuIheres serao para essas crian<;as duas pcitrias para as quais a alma
de cada uma puxani sua brasa divergente, e a respeito das quais
Ihes sera tanto mais imposslvel fazer urn pacto quanto, sendo
elas em verdade a mesma, nenhum deles poderia ceder da
primazia de uma sem atentar contra a gloria da outra.
Paremos por aqui. Isso parece a historia da Fran<;a. Mais
humana de se evocar, como seria de se esperar, que a da
Inglaterra, fadada a ser virada de cabe<;a para baixo da Ponta
Grossa para a Ponta Fina do ovo do Deao Swift.
Resta conceber que degrau e que corredor 0
do significante,
aqui vislvel nos plurais com que centraliza seus atendimentos
para-ah~m da vidra<;a da janela, tern que transpor para levar suas
conexoes as tubula<;oes pelas quais, como 0 ar quente e 0 ar
frio, a indigna<;ao e 0 desprezo vem soprar no para-aquem.
Vma coisa e certa: e que esse acesso, pelo menos, nao deve
comportar nenhuma significa<;ao, se 0 algoritmo ~, com sua
barra, Ihe convem. Pois a algoritmo, na medida em que ele
mesmo e apenas pura fun<;ao do significante, so po de revelar
uma estrutura de significante nessa transferencia.
Ora, a estrutura do significante esta, como se diz comumente
da linguagem, em ele ser articulado.
Isso quer dizer que suas unidades, de onde quer que se parta
para desenhar suas invasoes recfprocas e seus englobamentos
crescentes, estao submetidas a dupla condi<;ao de se reduzirem
a elementos diferenciais ultimos e de os comporem segundo as
leis de uma ordem fechada.
Esses elementos, descoberta decisiva da linguistica, sao os
Jonemas, onde nao se deve buscar nenhuma constanciaJonitica
na variabilidade modulatoria em que se aplica esse termo, e sim
o sistema sincr6nico dos pareamentos
diferenciais necessarios
ao discernimento dos vocabulos numa dada lIngua. Por onde se
ve que urn elemento essencial na propria fala estava predestinado
a fluir nos caracteres moveis que, qual Didots ou Garamonds10

f

10.

Unidades tipometrieas do sistema tipografieo franees e europeu em gera!.

(N.E.)

a se impnmlrem
em caixa baixa, presentificam
vali?amente
aquilo a que chamamos letra, ou seja, a estrutura essenclalmente
localizada do significante.
Com a segunda propriedade
do significante, de se co~por
segundo as leis de uma ordem fechada, at~n~~-se ~ ne~es~l.dade
do substrato topologico do qual a expressao . cad:Ja slg~.lflca~te" , que costumo utilizar, fornece uma apro~lma<;ao: ,~nels cUJo
colar se fecha no anel de urn outro colar felto de anels.
Sao essas as condi<;oes estruturais que determinam - como
gramatica - a ordem das invasoe~ constitutivas do signific,a~te,
ate a unidade imediatamente supenor na frase, e - como lexlco
- a ordem dos englobamentos
constitutivos do significante, ate
a locu<;ao verbal.
E facil, dentro dos limites em que se detem essas duas
iniciativas de apreensao do usa de uma lIngua, perc':':ber que
somente as correla<;oes do significante com 0 significante fornecem 0 padrao de qualquer busca de significa<;ao, como e
assinalado pela no<;ao de emprego de urn taxe~a ~u de urn
semantema,
que remete a contextos do grau Imedlatamente
superior as unidades imp:icadas.
, .
, .
Mas nao e pOl'que as iniciativas da gramatlca e d? I~x.lco ~e
csgotam num certo limite que sc cleve p~nsar que a slgmflca<;ao
reina irrestritamente
para-alem. Isso sei":a 11m erro.
Pois 0 significante, por sua natureza, sempre se antecipa, ao
sentido, desdobrando como que adiante dele sua dimensao. E 0
que se ve, no nfvel da frase, quando ela e inten~ompida antes do
termo significativo:
Eu nunca ... , A yerdade e que ... , Talv.ez,
tambem ... Nem por isso ela deixa de fazer senti do, e urn senti do
ainda mais opressivo na medida em que se basta ao se fazer
esperar. 11
.
Mas nao e diferente 0 fen6meno que, pelo simples recuo de
urn mas que a faz aparecer, bela como a Sulamita e ta~ v~rtuosa
quanto a donzela, adorna e prepara a negra para as nupclas e a
miseravel para 0 Iel'1ao. I?h

11. A alueinayao verbal, ao se revestir dessa forma, as vezes nos abre uma porta
de eomunieayao, ate aqui faltante pOl'ser despereebida, com a estrutura freudIana
da psieose (Seminurio do ano de 1955-56).
12. Cf. 0 Cfinlico dos CGn.licns de Salomao. (N.E.)

Donde se pode dizer que e na cadeia do significante que 0
sentido insisfe, mas que nenhum dos elementos da cadeia consiste
na significa~ao de que ele e capaz nesse mesmo momento.
Imp6e-se, pOltanto, a nogao de urn deslizamento
incessante
do significado sob 0 significante - que F. de Saussure ilustra
com uma imagem que se assemelha as duas sinuosidades
das
Aguas superiores e inferiores nas miniaturas dos manuscritos do
Genesis. Duplo f1uxo onde parece tenue 0 marco dos finos riscos
de chuva que ali desenham os pontilhados verticais que se supoe
limitarem segmentos de correspondencia.
Contra isso vai toda a experiencia que me fez falar, num dado
momento de meu seminario sobre as psicoses, dos "pontos de
basta" exigidos pOl' esse esquema, para explicar a dominancia
da letra na lransforma~ao dram<itica que 0 dialogo pode operar
no sujeito.13
Mas se, com efeito, e necessaria a Iinearidade que F. de
Saussure considera constitutiva da cadeia do discurso, em conformidade com sua emissao pOl' uma s6 voz e na horizontal em
que ela se inscreve em nossa escrita, ela nao e suficiente. S6 se
impoe a cadeia do discurso na dire~ao em que e orientada no
tempo, sendo ate tomada como fator significante em todas as
Ifnguas em que "[Pedro surra Paulo]" reverte seu tempo ao
inverter seus termos.
Mas basta escutar a poesia, 0 que sem duvida aconteceu com
F. de Saussure,14 para que nela se faga ouvir uma polifonia e

para que todo discurso revele alinhar-se nas diversas pautas de
uma partitura.
Nao ha cadeia significante, com efeito, que nao sustente, como
que apenso na pontuagao de cada uma de suas u.nidades, tUd~ 0
que se articula de contextos atestados na vertIcal, pOl' asslm
dizer, desse ponto.
Assim e que, retomando nos sa palavra arbre, nao mais em
seu isolamento nominal, mas ao termino de uma dessas pontua~6es, veremos que nao e apenas pelo fato de a .palavra barr: ser
seu anagrama que ela transpoe a barra do algontmo saussunano.
E que, decomposta no duplo espectro de suas vogais ~ suas
consoantes, ela evoca, juntamente com 0 .carvalho e 0 platano,
as significa~6es de que e carregada em nossa flora, as de for~a
e majestade. Drenando todos os contextos simb61icos e~ que e
tomada no hebraico da Bfblia, ela ergue sobre urn outell'o sem
Fronde a sombra da cruz. Depois, reduz-se ao Y maiusculo do
signo da dicotomia que, sem a imagem que historiza 0 ar~ori~l,
nada deveria a arvore, pOl' mais geneal6gica que ela se dlga. 0,
arvore circulat6ria, arvore vital do cerebelo, arvore de Saturno
ou de Diana, cristais precipitados
numa arvore condutora do
raio sera talvez tua Figura que trac;a nosso destino no casco
cha~uscado
da tartaruga, ou teu clarao que faz surgir de uma
inominavel noite a lenta muta~ao do ser no hen panta da linguagem:

Nao! diz a Arvore, diz ela: Nao! no cintilar
Em sua ramagem soberba,
13. N6s 0 fizemos, em 6 de junho de 1956, com 0 exemplo da primeira cena
de Athalie, ao que reconhecemos nao tel' sido estranha uma alusao feita de
passagem no New Statesmall alld Natioll, par um crftico high brow [intelectua16ide], a "alta putaria" das herofnas de Racine, assim nos incitando a renunciar
a referencia aos dramas selvagens de Shakespeare, que se tornou compulsiva
nos meios analfticos em que desempenha 0 papel de verniz do filistinismo. [A
expressao aqui traduzida pOI'"verniz", savollnette a vilaill (sabonete de plebeu),
e 0 termo depreciativo com que se designavam, na Idade Media, os t{tulos
comprados pelos plebeus para terem aces so it nobreza, que nao Ihes "lavavam"
as origens. (N.E.)]
14. A publica9ao, feita pOI'Jean Starobinski no Mercure de France de fevereiro
de 1964, das notas deixadas pOI' Ferdinand de Saussure sobre os anagramas e
seu uso hipogramatico, desde os versos saturninos ate os textos de Cicero, da-nos
a certeza que nos faltava nessa ocasiao (1966).

versos que consideramos tao legftimos de ouvir nos harmonicos
da arvore quanto seu reverso:

Que a tempestade trata universalmente
Como faz a uma erva. 15

E que essa estrofe modern a ordena-se de acordo com a mesma
lei do paralelismo do significante cujo concerto rege 0 gesto
eslavo primitivo e a mais refinada poesia chinesa.
15 "Noll! dit l'Arbre, it dit: Non! dans l'irincellement I De so tete superbe I
Q;re to tempere Fraire universellement I Comm.e elle fait ulle herbe." (N.E.)

Como se ve na modaJidade comum do ente em que sao
escoJhidas a arvore e a erva, para que af advenham os sinais,
signos de contradiyao do dizer "Nao!" e do "tratar como" e
para que, atraves do contraste categorico do particularismo
do
soberba com 0 lIniversalmente de sua redw;ao, complete-se, na
condensayao da cabeya com a tempestade, 0 indiscernfvel cintilar
do instante eterno.
Mas todo esse si~nificante, dirao, so pode operar
presente no sujeito. E justamente a isso que respondo
que ele passou ao patamar do significado.

por estar
ao supor

Pois 0 importante nao e que 0 sujeito 0 reconheya mais ou
menos. (Estivessem
HOMENS e MULHERES
escritos numa
Ifngua desconhecida do menino e da menina, sua briga so Faria
ser ainda mais exclusivamente
uma briga de palavras, mas nem
por isso menos apta a se carregar de significayao.)
.. 0 que essa estrutura da cadeia significante revela e a possibJlldade que eu tenho, justamente na medida em que sua Ifngua
me e comum com outros sujeitos, isto e, em que essa Ifngua
existe, de me servir dela para expressar algo completamente
diferente do que ela diz. Funyao mais digna de ser enfatizada
na fala que a de disfaryar 0 pensamento (quase sempre indefinfvel) do sujeito: a saber, a de indicar 0 lugar desse sujeito na
busca da verdade.
Basta-me, com efeito, plantar minha arvore na locuyao "trepar
na arvore" , ou projetar sobre ela a luz maliciosa que um contexto
de descriyao confere a palavra "arvorar",
para nao me deixar
aprisionar num comllnicado qualquer dos fatos, por mais oficial
que ele seja, e para, caso eu saiba a verdade, exprimi-Ia apesar
de todas as censuras nas entrelinhas, pelo simples significante
que podem constituir minhas acrobacias atraves dos galhos da
arvore, provocantes a ponto de chegarem ao burlesco ou sensfveis
apenas ao olhar experiente, conforme eu queira ser entendido
pela multidao ou por alguns.
A funyao propriamente significante que assim se desenha na
Iinguagem tem urn nome. Esse nome, nos 0 aprendemos em
nossa gram Mica infantil, na ultima pagina, on de a sombra de
Quintiliano, relegada a urn fantasma de capftulo para enunciar
algumas considerayoes
finais sobre 0 estilo, parecia precipitar
sua voz sob a ameaya de colchetes.
•

I

II

E entre as figuras de estilo, ou tropos, de onde nos vem 0
verbo trollver,16 que se encontra esse nome, com efeito. Esse
nome e metonlmia.
Da qual reteremos apenas 0 exemplo que deja foi dado: trinta
velas. Pois a inquieta<;:ao que eJe provocava em nos - pelo fato
de a palavra "barco"
nele ocultada parecer mUltiplicar sua
presen<;:a, por ter podido, no proprio repisamento desse exemplo,
assumir seu sentido figurado" - menos velava essas ilustres velas
do que a defini<;:ao que Ihes competia ilustrar.
Com efeito, a parte tomada pelo todo, dizfamos a nos mesmos,
se a coisa e para ser tomada no real, nao nos deixa uma grande
ideia do que convem entender sobre a importancia da frota que,
no entanto, essas trinta velas supostamente aquilatam: urn navio
ter apenas uma vela e, na verdade, 0 caso menos comum.
On de se ve que a liga<;:ao do navio com a vela nao esta em
outro lugar senao no significante,
e que e no de palavra em
,.
,
.
17
palavra dessa conexao que se apOla a metonnma.

16. Trouver, verba que tern igualmente as acep~6es de ••encontrar", ••achar" e
Utrovar". (N.E.)
17. Aqui rendemos homenagem ao que devemos, nessa formula~ao, ao sr. Roman
Jakobson, ou seja, a seus trabalhos, onde urn psicanalista encontra a todo instante
com que estruturar sua experiencia, e que torn am superfluas as ••comunica~6es
pessoais", sobre as quais podemos testemunhar tanto quanto qualquer urn.
Reconhecemos, com efeito, nessa forma oblfqua de fidelidade, 0 estilo daquele
par imortal, Rosencrantz e Guildenstern, cujo desacoplamento e impossivel, nem
que seja pela imperfei~ao de seu destino, pois ele perdura pelo mesmo processo
que a·faca de Jeannot, e pela razao mesma que fez Goethe enaltecer Shakespeare
por haver apresentado 0 personagem no duo formado por eles: em si, eles sao
a Gesellschaft inteira, numa palavra, a Sociedade (Wilhelm Meisters Lell/jahre,
Ed. Trunz, Christian Wegner Verlag, Hamburgo, V, p.299(a», quer dizer, a IPA.
Agrade~a-se, nesse contexto, ao autor das "Observa~6es sobre 0 papel da fala
na tecnica psicanalftica" ([USome Remarks on the Role of Speech in Psychoanalytic Technique"], UP, nov.-dez. 1956, XXXVII, 6, p.467), por ter tornado
o cuidado de frisar que elas se ••basearam num" trabalho de 1952. Assim se
explica, com efeito, que nada tenha sido assimilado dos trabalhos publicados
desde entao, os quais 0 autor nao ignora, ja que me cita como seu editor (sic.
Sei 0 que quer dizer editor).
(a) Conviria destilar todo 0 trecho de Goethe: Dieses Leise Auftreten, dieses
Schmiegen unci Biegen, clies Jasagen, Streicheln unci Schmeicheln. cliese Behencligkeit, dies Schwiinzein, diese Allheit und Leerheit, diese rechtliche Schurkerei,
diese U1lfiihigkeit, wie kann .lie durch einen Menschen ausgedruckt werden? Es
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Desi~n~r~mos com isso a primeira vertente do campo efetivo
que 0 slglllficante cons,titui, para que nele tenha lugar 0 sentido.
Falemos. ~a ~u.tra. E. a metafora. E vamos ilustni-Ia prontamente: 0 dlclOnano QUllIet pareceu-me adequado para fornecer
uma amostragem que nao Fosse suspeita de ser selecionada
e
nao precisei procurar 0 recheiol8 muito alem do conhecido ve~so
de Victor Hugo:

Seu feixe nao era avaro nem odiento ...,
sob cuja fei~ao apresentei a metafora quando chegou
em meu seminario sobre as psicoses.

0

momenta

Digamos que a poesia modern a e a escola surrealista fizeramnos. dar_ um gra~de. p~s~o nisso, ao demonstrar que qualquer
conJun~ao de dOls slglllficantes seria equivalente para constituir
u~a ~etarora,
caso nao se exigi sse a condi~ao da maxima
dlspandade ,e.ntre as imagens significadas para a produ~ao da
ce.ntelha poetlca, ou, em outras palavras, para que tenha lugar a
cna~ao metaforica.
. Certo, es.sa postura radical fundamenta-se
numa experiencia
dlta da escnta automatica, que nao teria sido tentada sem 0 aval
que seus pioneiros tiravam da descoberta freudiana. Mas ela
continua marcada pela confusao, pOl'que sua doutrina e falsa.
A cen~elha cria~ora da metafora nao brota da presentifica~ao
~e duas Imagens, IStO e, de dois significantes igualmente atuahzados. Ela brota entre dois significantes dos quais um substituiu
o. ou.tI:o, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto 0
sl,gn!flcante oculto permanece presente em sua conexao (metommlca) com 0 resto da cadeia.

Uma palavra por outra, eis a formula da metafora e caso
seja ,voce poet a, pr?duzira, para fazer com ela um jogo: u~ jato
contInUO ou urn tecldo resplandecente de metaforas. Nao obtendo

solllell ;hrer welligslel1S eill DUlzelld seill, wellll mall sie habell kOllllle; dellll sie
bloss 111Gesellschafl etwas, sie silld die GesellschC!fl...
18. Com echamilloll ... selecl;olllle Lacan alude (metaforicamente) a morceau
chow (trecho seleto), mas tambem ao fragmento ou bocado que serve para se
aprecIUr a quahda~~ de um~ mercadoria, como a "prova" de um alimento, pOl'
~xern~~o,donde 0 rechelO usado na tradu~iio de farce, que tambem significa
farsa , mdlcando a maneira como Lacan percebe este verso de Victor Hugo

(N.E.)

.
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com isso, alem do efeito de ebriedade do dialogo que Jean
Tardieu compos com esse tftulo, senao a demonstra~ao que af
se opera da superfluidade radical de qualquer significa~ao para
uma representa~ao perfeitamente
convincente da comedia burguesa.
No verso de Hugo, e patente que nao jorra a mfnima luz da
declara~ao de que um feixe nao e avaro nem odiento, pela simples
razao de que nao se trata de ele tel' mais merito ou demerito pOl'
esses atributos, posto que ambos, juntamente
com ele, SaD
propriedades de Booz, que os exerce ao dispor do feixe sem lhe
participar seus sentimentos.
Se 0 feixe remete a Booz, como efetivamente faz, no entanto,
c por substituf-Io na cadeia significante, no exato lugar que 0
esperava, pOl' ter-se elevado em um grau mediante a remo~ao
do entulho da avareza e do odio. Mas, a partir daf, e de Booz
que 0 feixe faz esse lugar vazio, recha~ado que ele fica desde
entao para as trevas do exterior em que 0 abrigam a avareza e
o odio, no vazio da nega~ao deles .
Contudo, uma vez que seu feixe assim Ihe usurpou 0 lugar,
Booz nao pode retoma-lo, e 0 tenue fio do pequeno seu que 0
prende a ele constitui um obstaculo a mais, ligando esse retorno
a um tftulo de propriedade que 0 reteria no seio da avareza e
do odio. Sua afirmada generosidade ve-se reduzida a menos do
que nada pela munificencia do feixe, que, por ser extrafdo da
natureza, desconhece nos sa reserva e nossos recha~os e, ate em
sua acumula~ao, continua prodigo em rela~ao a nossa medida.
Mas se, nessa profusao, 0 doador desaparece junto com 0
dom, e para ressurgir naquilo que cerca a Figura em que ele se
aniquilou. Pois ha a irradia~ao da fecundidade - que anuncia
a surpresa celebrada pelo poem a, ou seja, a promessa que 0
anciao recebera, num contexto sagrado, de seu ad vento a paternidade.
POitanto, e entre 0 significante do nome proprio de urn homem
c aquele que 0 abole metaforicamente
que se produz a centelha
poetica, ainda mais eficaz aqui, para realizar a significa~ao da
paternidade, pOl' reproduzir 0 evento mftico em que Freud reconstruiu a trajetoria, no inconsciente de todo homem, do misterio
paterno.
Nao e outra a estrutura da metafora moderna. Daf 0 dardejamento:
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o amor e £1mseixo

rindo ao sol

recria ~ amor num.a dimensao que pude dizer que me parece
sust~ntavel, contranando seu deslizamento sempre iminente para
a mlragem de um altrufsmo narcfsico.
~emos que a metafora se coloca no ponto exato em que 0
senti do se produz no nao-senso, isto e, na passagem sobre a qual
Freud descobriu que, transposta as avessas, da lugar a palavra
q~e e, em frances, "a palavra" 19 por excelencia, a palavra que
nao tem outro patrocfnio senao 0 significante da espirituosidade,20 e onde se vislumbra que e seu proprio destino que 0 homem
desafia atraves da derrisao do significante.
Mas, voltando atras um pouco, que encontra 0 homem na
metonfmia, se isso tiver que ser mais do que 0 poder de contornar
~s obstaculos da censura social? POl'ventura essa forma que da
a verdade seu campo em sua opressao nao manifesta uma certa
servidao inerente a sua apresenta~ao?
Havemos de ler com proveito 0 livro em que Leo Strauss da
t~rra classica no oferecimento
de asilo aos que escolhera~
a
hberdade, medita sobre as rela~6es entre a arte de escrever e a
persegui~ao.21 Ali abordando de perto 0 tipo de conaturalidade
que vin~~la essa arte a tal condi~ao, ele deixa entrever 0 algo
que aqul Imp6e sua forma no efeito da verdade sobre 0 desejo.
~as, acaso j.a nao sentimos ha algum tempo que, por ter
seguldo os camll1~os da letra para chegar a verdade freudiana,
ard~~os em seu fogo, que consome por toda parte?
_E (~to que a letra mata, dizem, enquanto 0 espfrito vivifica.22
Nao dlscordamos

19.

Le

(N.E.)

l/1ot

disso, ja tendo tido que saudar aqui, em algum

(ou Ie bon mot), que designa

em frances 0 dito espirituoso

0 chiste
,

20. E exatamente esse 0 equivalente do termo alemao Witz com que Freud marcou
a visada de sua tercell'a obra fundamental
sobre 0 inconsciente.
A dificuldade
multo mawr de encontrar
esse equivalente
em ingles e instrutiva:
0 wit
sobrecarregado
pela discussao que vai de Davenanl e Hobbes ate Pope e Addison:
cede suas vlrtudes eSSenClaIS ao humour, que e outra coisa. Resta 0 pun, estreito
demals, no entanto. [Wit se traduziria pOl' gralfa, finura, perspicacia;
humour e
pUll, respeCtlvamellte,
pOl' humor e trocadilho. (N.E.)]
21. Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, Glencoe, 111., Free Press.
[A "terra (asdar) classica" sao, e claro, os Estados Unidos. (N.E.)]
22. Da

Segunda epistola de Paulo aos Corin/ios, 3, 6. (N.E.)

.

ponto, uma nobre vftima do erro de procurar na letra, mas tambem
indagamos como, sem a letra, 0 espfrito viveria. No entanto, as
pretens6es do espfrito continuariam
irredutfveis, se a letra nao
houvesse comprovado produzir todos os seus efeitos de verdade
no homem, sem que 0 espirito tenha que se intrometer minimamente nisso.
Essa revela~ao, foi a Freud que ela se fez, e ele deu a sua
descoberta 0 nome de inconsciente.

II

A obra completa de Freud nos apresenta uma pagina de refercncias filologicas a cada tres paginas, uma pagina de inferencias
logicas a cada duas paginas e, por toda parte, uma apreensao
dialetica da experiencia,
vindo a analftica linguageira refor~aJ'
ainda mais suas propor~6es a medida que 0 inconsciente vai
sendo mais diretamente implicado.
Assim e que, na Ciencia dos sonhos, trata-se apenas, em todas
as paginas, daquilo a que chamamos a letra do discurso, em sua
textura, seus empregos e sua imanencia na materia em causa.
Pois esse texto abre com sua obra a via regia para 0 inconsciente.
E disso somos alertados por Freud, cuja confidencia surpresa,
ao lan~ar esse livro para nos nos primeiros dias deste seculo,23
so faz confirmar 0 que ele proclamou ate 0 fim: que nesse
arriscar-tudo de sua mensagem esta a totalidade de sua descoberta.
A primeira clausula, articulada logo no capitulo preliminar,
posto que a exposi~ao nao po de suportar sua de mora, e que 0
sonho e urn rebus. E Freud trata de estipular que e preciso
entende-Io, como afirmei a principio, ao pe da letra. a que se
prende a insti1ncia, no sonho, dessa mesma estrutura literante
(em outras palavras, fonematica) em que se articula e se analisa
o significante no discurso. Como as figuras nao naturais do barco
sobre 0 telhado ou do homem de cabe~a de virgula, expressa-

23. Cf. a correspondencia,
110meadamente as cart as de numeros 107 e 119, delltre
as escolhidas pOl' seus editores. [As cartas SaG as de 19 de mar90 e 7 de Ilovembro

de 1899. (N.E.)]
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mente evocadas por Freud, as imagens do sonho so devem ser
retidas por seu valor de significante, isto e, pelo que permitem
soletrar do "proverbio"
propos to pelo rebus do sonho. Essa
estrutura de linguagem que possibilita a operac;ao da leitura esta
no princfpio da signifidincia do sonho, da Traumdeutung.
Freud exemplifica
de todas as maneiras que esse valor de
significante da imagem nada tern a vel' com sua significac;ao, e
recorre aos hieroglifos do Egito, onde seria ridfculo deduzir da
freqUencia do abutre, que e urn aleph, ou do pintinho, que e um
vau para assinalar uma forma do verba ser e tambem os plurais,
que 0 texto concerne minimamente
a esses especimens ornito16gicos. Freud en contra meios de se orientar, nessa escrita, pOl'
certos empregos do significante que se apagaram na nossa, como
o emprego do determinativo,
acrescentando 0 expoente de uma
Figura categorica a figurac;ao literal de um termo verbal, mas
para melhor nos remeter ao fato de que estamos numa escrita
em que ate 0 pretenso "ideograma"
e uma letra.
Mas nao e necessaria a confusao atual a respeito desse termo
para que, no espfrito do psicanalista
sem nenhuma formac;ao
lingUfstica, prevalec;a 0 preconceito de um simbolismo que deriva
da analogia natural, ou entao da imagem redutora do instinto.
Tanto assim que, fora da escola francesa, que evita isso, e na
linha do "vel' na borra de cafe nao e ler hier6glifos"
que me e
preciso reconvocar a seus princfpios uma tecnica cujas vias, fora
da visada do inconsciente, nada pode justificar.
Convem dizer que so se aceita isso com dificuldade, e que 0
vfcio mental denunciado acima goza de tamanho prestfgio, que
podemos esperar que 0 psicanalista de hoje admita que decodifica, em vez de se decidir a fazer com Freud as paradas necessari as (de a volta na estatua de Champollion, diz 0 guia) para
compreender que ele decifra: 0 que se distingue de decodificar
pelo fato de que um criptograma so tem todas as suas dimens6es
quando e 0 de uma Ifngua perdida.
Fazer essas paradas, no entanto, e apenas continuar na Traum-

deutung.
A Entstellung, traduzida por transposic;ao, onde Freud mostra
a precondic;ao geral da func;ao do sonho, e 0 que designamos
anteriormente,
com Saussure, como 0 deslizamento do significado sob 0 significante, sempre em ac;ao (inconsciente, note-se)
no discurso.

Mas as duas vertentes da incidencia do significante no significado encontram-se nela.
A Verdichtung, condensac;ao, e a estrutura de superposic;ao
dos significantes em que ganha campo a metafora, e cujo nome,
pOI' condensar em si mesmo a Dichtung, indica a conaturalidade
desse mecanismo com a poesia, a ponto de envolver a func;ao
propriamente tradicional desta.
A Verschiebung ou deslocamento
e, mais proxima do termo
alemao, 0 transporte da significac;ao que a metonfmia demonstra
e que, desde seu aparecimento em Freud, e apresentado como 0
meio mais adequado do inconsciente para despistar a censura.
que distingue esses dois mecanismos, que desempenham
no trabalho do sonho, Traumarbeit, um papel privilegiado,
de
sua func;ao homolog a no discurso? - Nada, a nao ser uma
condic;ao imposta ao material significante, chamada Riicksicht
auf Darstellbarkeit, que convem traduzir pOI' "considerac;ao para
com os meios da encenac;ao" (sendo por demais aproximativa,
aqui, a traduc;ao pOI' "papel da figurabilidade").
Mas essa condic;ao constitui uma limitac;ao que se exerce no interior do sistema
da escrita, longe de dissolve-lo numa semiologia fig~rativa em
que ele se alie aos fenomenos da expressao natural. E provavel
que com isso pudessemos
esclarecer os problemas de alguns
modos de pictografia que nao estamos autorizados, pelo simples
rato de eles terem sido abandonados como imperfeitos na escrita,
a considerar como estadios evolutivos. Digamos que 0 sonho se
parece com 0 jogo de salao em que se deve, estando na berlinda,
levar os espectadores a adivinharem um enunciado conhecido,
ou uma variac;ao dele, unicamente pOI' meio de uma encenac;ao
ll1uda. 0 fato de 0 sonho dispor da fala nao modi fica nada, visto
que, para 0 inconsciente, ela e apenas um elemento de encenac;ao
'omo os demais. E justamente quando 0 jogo e tambem 0 sonho
esbarrarem na faHa de material taxemico para representar as
arliculac;6es 16gicas da causalidade, da contradic;ao, da hip6tese
dc., que eles darao provas de ser, um e outro, uma questao de
('scrita, e nao de pantomima. Os processos sutis que 0 sonho
I' 'vela empregar
para, mesmo assim, representar essas articula,'ocs l6gicas, de maneira muito menos artificial do que aquela
pl'ia qual 0 jogo de salao costuma contorna-las, sao objeto, em
I;rcud, de urn estudo especial, on de mais uma vez se confirma
que 0 trabalho do sonho segue as leis do significante.

o
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restante da elaborac;ao e design ado pOl' Freud como secundaria, que adquire seu valor a partir daquilo de que se trata:
fantasias ou sonhos diurnos, Tagtraum, para empregar 0 termo
de que Freud prefere servir-se para situa-los em sua func;ao de
realizac;ao do desejo (Wunscherfiillung).
Seu lrac;o distintivo,
dado que essas fantasias podem permanecer inconscientes, e de
rato sua significac;ao. Pois bern, destas, Freud nos diz que seu
lugar no sonho e, ou serem retomadas a tftulo de elementos
significantes
para 0 enunciado
do pensamento
inconsciente
(Traumgedanke),
ou servirem para a elaborac;ao secundaria aqui
em questao, isto e, para uma func;ao, diz ele, que nao ha pOl'
que distinguir do pensamento vfgil (von unserem wachen Denken
nicht zu unterscheiden).
E impossfvel dar uma ideia melhor dos
efeitos dessa func;ao do que compani-la a placas de argamassa
que, aplicadas la e ca com urn mol de, tendessem a reintroduzir
na aparencia de urn quadro figurativo os grosseiros cliches do
rebus ou dos hieroglifos.
Pec;o desculpas por parecer estar eu mesmo soletrando 0 texto
de Freud; nao 0 fac;o apenas para mostrar 0 que se ganha ao
simples mente nao recorta-lo, mas para poder situar em balizas
primarias, fundamentais e nunca revogadas, 0 que aconteceu na
psicamilise.
Desde a origem, desconheceu-se
0 papel constitutivo
do
significante no status que Freud fixou de imediato para 0 inconsciente, e segundo as mais precisas modalidades formais.
E isso por duas raz6es, das quais a menos percebida, naturalmente, e que essa formalizac;ao nao bastava, por si s6, para
que se reconhecesse
a instancia do significante, ja que, quando
da pUblicac;ao da Traumdeutung,
antecipava-se
em muito as
formalizac;6es da lingUfstica, para as quais sem duvida poderfamos demonstrar que, por seu simples peso de verdade, ela abriu
caminho.
A segunda razao, pensando bern, e apenas 0 aves so da primeira, pois, se os psicanalistas ficaram exclusivamente
fascinados com as significac;6es destacadas no inconsciente, foi por elas
retirarem seu atrativo mais secreta da dialetica que Ihes parecia
imanente.
Em meu seminario, mostrei que e na necessidade de corrigir
os efeitos dessa parcialidade,
em eterna acelerac;ao, que se
compreendem
as aparentes guinadas, ou, melhor dizendo, as

I

I

bruscas viradas do Ierne que Freud, atraves de sua preocupac;ao
primordial de garantir a sobrevivencia
de sua descoberta com
as primeiras reformulac;6es que ela impunha aos conhecimentos,
julgou ter que dar em sua doutrina ao longo do percurso.
E que, na situac;ao em que ele se encontrava, repito, de nao
dispor de nada que, correspondendo
a seu objeto, estivesse no
mesmo nfvel de maturidade cientffica, pelo menos ele nao deixou
de manter esse objeto a altura de sua dignidade ontol6gica.
o resto foi obra dos deuses e correu de tal maneira que, hoje
em dia, a analise busca suas balizas nessas fOl·mas imaginarias
que acabo de mostrar como desenhadas a parte sobre 0 texto
que mutilam - e que e a elas que se ajusta a mira do analista,
misturando-as,
na interpretac;ao do sonho, com a libertac;ao
visionaria do aviario hieroglffico e, de urn modo mais geral,
buscando 0 controle do esgotamento da analise numa especie de
scanning24 das formas em que elas aparecem, com a ideia de
que elas saD 0 testemunho do esgotamento das regress6es e da
remodelagem
da "relac;ao de objeto" em que 0 sujeito deve
supostamente se tipificarY
A tecnica que reivindica essas posic;6es po de ser fertil em
efeitos diversos, muito diffccis de criticar por tras da egide
terapeutica. Mas uma crftica interna pode provir da flagrante
cliscordancia entre 0 modo operat6rio por meio do qual essa
lecnica se autoriza - qual seja, a regra analftica, cujos instrumentas da qual, a partir da "associac;ao livre", se justificam
lodos na concepc;ao de inconsciente
de seu inventor - e 0
completo desconhecimento
que nela impera sobre essa concepc;ao
do inconsciente. Coisa de que seus adeptos mais ferrenhos creem
livrar-se com uma pirueta: a regra analftica deve ser observada
tao mais religiosamente
quanto mais e apenas fruto de urn feliz
acaso. Em outras palavras, Freud nunca soube muito bem 0 que
estava fazendo.

24. Sabemos que e pOl' esse processo que uma pesquisa se assegura de seu
rcsultado, au'aves da explorayao mecanica de toda a extensao do campo de seu
ubjeto.
25. A tipologia, pOl' se referir apenas ao desenvolvimento do organismo, descoIlhcce a estrutura em que 0 sujeito est a preso, respectivamente na fantasia, na
pulsao e na sublimayao - estrutura cuja teoria eu elaboro (1966),

o retorno

ao texto de Freud mostra, ao contnirio, a coerencia
absoluta de sua tecnica com sua descoberta, ao mesmo tempo
que permite colocar seus procedimentos no devido lugar.
Eis pOl'que toda retifica<;ao da psicanalise impoe que se volte
a verdade dessa descoberta, impossivel de obscurecer em seu
momento original.
Pois, na analise do sonho, Freud nao pretende dar-nos outra
coisa senao as leis do inconsciente em sua extensao mais geral.
Vma das razoes pelas quais 0 sonho foi mais propfcio a isso
esta em que, justamente, como nos diz Freud, ele nao e menos
revelador dessas leis no sujeito normal do que no neur6tico.
Mas, em ambos os casos, a eficiencia do inconsciente nao se
detem no despertar. A experiencia psicanalftica nao e outra coisa
senao estabelecer que 0 inconsciente nao deixa fora de seu campo
nenhuma de nossas a<;oes. Sua presen<;a na ordem psicol6gica,
ou, em outras palavras, nas fun<;oes de rela<;ao do individuo,
merece urn esclarecimento, contudo: ela de modo algum e
coextensiva a essa ordem, pois sabemos que, se a motiva<;ao
inconsciente se manifesta tanto em efeitos psiquicos conscientes
quanto em efeitos psiquicos inconscientes, inversamente, e urn
lembrete elemental' assinalar que urn grande numero de efeitos
psiquicos que 0 termo inconsciente designa legitimamente, a
titulo de excluir 0 carateI' da consciencia, nem pOl'isso deixa de
tel' alguma rela<;ao, pOl' sua natureza, com 0 inconsciente no
sentido freudiano. E somente pOl' urn abuso terminol6gico, portanto, que se confunde 0 psiquico com 0 inconsciente nesse
sentido, e que assim se qualifica de psiquico urn efeito do
inconsciente no somatico, pOl' exemplo.
Trata-se, pois, de definir a t6pica desse inconsciente. Digo
que e justamente ela que se define pelo algoritmo

o que ele nos permttIu desenvolver sobre a incidencia do
significante no significado ajusta-se a sua transforma<;ao em:

Foi da co-presen<;a, no significado, nao s6 dos elementos da
cadeia significante horizontal, mas de suas contigtiidades verti-

cais, que mostramos os efeitos, distribufdos, de acordo com duas
estruturas fundamentais, na metonfmia e na metafora. Podemos
simboliza-Ias por:

f (S ...S') S == S (-) s
ou seja, a estrutura metonfmica, indican~o que ~ _acone~ao do
significante com 0 significante que permtte a eltsa,? medta~te a
qual 0 significante instala a falta do ser na rela~ao de. obJeto,
servindo-se do valor de envio da significa<;ao para Illvestt-la com
o desejo visando essa falta que ele sustenta. 0 sinal -, colocado
entre ( ), manifesta aqui a manuten<;ao da barra -, qu~ ~arca
no primeiro algoritmo a irredutibilidade em que se constltu.t, nas
rela<;oes do significante com 0 significado, a reststencla da
significa<;ao.26
Eis agora

f(~

S == S (+)

S

a estrutura metaf6rica, que indica que e na substitui<;ao do
significante pelo significante que se produz um efeito de significa<;ao que e de poesia ou cria<;ao, ou, em outras palavras, do
advento da significa<;ao em questao.27 0 sinal +, colocado entre
( ), manifesta aqui a transposi<;ao da barra -, be~ com~ 0 ~~lor
constitutivo dessa transposi<;ao para a emergencta da stgmftca-

~ao.

1~1I
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Essa transposi<;ao exprime a condi<;ao da passagem do stgmficante para 0 significado, cujo momento assinalei,. ~ais acima,
confundindo-o provisoriamente com 0 lugar do SUJetto.
E na fun<;ao do sujeito, assim introduzida, que devemos
deter-nos agora, pois ela esta no ponto crucial de nossO problema
Penso, logo existo (cogito ergo sum) nao e somente a f6rmula
em que se constitui, com 0 apogeu hist6rico de uma t..eflex~o
sobre as condi<;oes da ciencia, a liga<;ao da sua aftrma<;ao
cxistencial do sujeito com sua transparencia transcendental.

26. 0 sinal == designa a congruencia.
'7. Como 0 S' designa no contexto 0 termo prodlltor do efeito significante (Oll
significancia), ve-se que esse termo e latente na metonfmia e patente na metafora.

,Talvez e~ seja apenas objeto e mecanismo (e pOl"tanto, nada
alem de fenomeno), mas, certamente, na medida em que 0 penso,
eu sou - de modo absoluto. Sem duvida, os fil6sofos introduziram af importantes cOlTe~6es, nominalmente a de que, naquilo
que ~ensa (cogirans), nunca fa~o senao constituir-me como objeto
(c~~lfatum).
0 fato e que, atraves dessa extrema depura~ao do
sUJelto transcendental,
minha liga~ao existencial com seu prajeto
parece irrefutavel, pelo menos sob a forma de sua atualidade, e
que
"cogiro

ergo sum"

ubi cogilO,

ibi sum

supera a obje~ao.

E claro que isso me limita a s6 estar af em meu ser na medida
em ~ue penso que sou (estou) em meu pensamento;
em que
medlda eu realmente 0 penso, isso s6 diz respeito a mim, e, se
eu 0 digo, nao interessa a ninguem.28
_.. EI,u~i-lo, ,no.entanto, a pretexto de suas aparencias [semb/anrs]
fJloso~l~as, ~ ~lIn.plesm~nte dar mostras de inibi~ao. Pois a no~ao
de sUJelto e IIldlspensavel ao manejo de uma ciencia como a
estrategia, no sentido moderno, cujos calculos excluem qualquer
"subjetivismo"
.
Eq.uivale tambem a proibir-se 0 acesso ao que se pode chamaI'
de ulllvel:so de ~r~ud, tal como se fala do universo de Copernico.
Com efelto, 1'01 Justamente a chamada revolu~ao coperniciana
q~e 0 pr6pri? Freud comparau sua descoberta, ressaltando que
aJ estava mals uma vez em pauta 0 lugar que 0 homem confere
a si mesmo no centra de urn universo.
o lugar que ocupo como sujeito do significante, em rela~ao
ao que ocupo como sujeito do significado, sera ele concentrico
ou excentrico? Eis a questao.
Nao se trata
aquilo que. sou,
de quem falo.
intervir 0 termo

de saber se falo de mim de conformidade com
mas se, quando falo de mim, sou identico aquele
E nao ha aqui nenhum inconveniente em fazer
pensamento. Pois Freud designa por esse termo

28. A ~~tuac;:ao e tot~lmente diversa se, pOl' exemplo, formulando uma pergunla
como
Po~' que fIlosofos?",
fac;:o-me mais ingenuo do que e natural, ja que
fOllnulo nao apenas a pergunta que os fil6sofos se fazem desde sempre, mas
aquela pela qual talvez se mteressem mais.

I
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os elementos que estao em jogo no inconsciente,
isto e, nos
mecanismos significantes que acabo de reconhecer nele.
Nem pOI' isso deixa de ser verdade que 0 cogiro filos6fico
esta no cerne dessa miragem que lorna 0 homem moderno tao
segura de ser ele mesmo em suas incertezas a seu pr6prio respeito,
ate atraves da desconfian~a que ha muito aprendeu a praticar
quanta as armadilhas do amor-pr6prio.
De igual modo, se, voltando-me contra a nostalgia a que ela
serve, a anna da metonfmia, eu me recuso a buscar qualquer
senti do para-alem da tautologia, ese, em nome de "guerra e
guerra" e de "um vintem e um vintem", decido-me a ser taosomente aqui 10que sou, como desvincular-me, aqui, da evidencia
de que sou nesse ato mesmo?
Tanto quanto, ao me deslocar para 0 p610 oposto, metaf6rico,
da busca significante, e ao me devotar a tornar-me 0 que sou,
a vir a se-lo, nao posso duvidar de que, mesmo ao me perder
nisso, e af que estou.
Pois bem, e exatamente nesses pontos em que a evidencia e
subvertida pelo empfrico que jaz 0 fulcra da conversao freudiana.
Esse jogo significante da metonfmia e da metafora, incluindo
sua ponta ativa que fixa meu desejo numa recusa do significante
ou numa falta do ser e ata minha sorte a questao de meu destino,
esse jogo e jogado, ate que a partida seja suspensa, em seu
inexoravel requinte, ali onde nao estou, pOl'que ali nao me posso
situar.
Isto e, poucas foram as palavras com que, por um momento,
desconcertei meus ouvintes: penso on de nao sou, logo sou onde
nao penso. Palavras que, para qualquer ouvido atento, deixam
clara com que ambiguidade
de jogo-do-anel
escapa de nossas
garras 0 anel do senti do no fio verbal.
o que cumpre dizer e: eu nao sou la onde sou joguete de meu
pensamento; penso naquilo que sou la onde nao penso pensar.
Esse misterio de duas faces Iiga-se ao faro de que a verdade
s6 e evocada na dimensao de alibi pela qual todo "realismo"
na cria~ao retira da metonfmia sua virtude, e ao fato de que 0
sentido s6 fornece seu acesso nos dois ramos da metafora, quando
se tem a chave u;1ica de ambos: 0 S eo s do algoritmo saussuriano
nao estao no mesmo plano, e 0 homem se enganaria ao se crer
siluado no eixo comum a ambos, que nao esta em parte alguma.

se

Isso, pelo menos ate Freud haver feito sua descoberta. Pois,
que Freud descobriu nao e exatamente isso, nao e nada.

0

Os C?~~~udos do inc~nsciente nao nos fornecem, em sua enganosa
amblguldade decepclOnante, nenhuma realidade mais consistente
n? sujeito do que 0 imediato; e da verdade que eles extraem sua
vlrtud_e, e dentro da dimensao do ser: Kern unseres Wesen, termos
que saD de Freud.

o

mecanismo de duplo gatilho da metafora e 0 mesmo em
~.ue se det~rm~n.a 0 sintoma no senti do analftico. Entre 0 signifJcan~e .emgmatICO do trauma sexual e 0 termo que ele vem
~.Ubstltulr ~uma cadcia significame
atual passa a centelha que
fJxa num srntoma - rnetafora em que a carne ou a fun~ao saD
t~madas c~~o elernento significante - a significa~ao, inacesslvel ao sUJeIto consciente onde ele pode se resolver.
E os enigmas que 0 desejo propoe a toda "filosofia natural"
seu frenesi que imita 0 abismo do infinito, 0 conluio fntimo e~
que ele envolve corn 0 gozo 0 prazer de saber e 0 de dominar
nao decorrem de nenhum outro desregramento do instinto sena~
sua capta~a? nos trilhos - eternamente estendidos para 0 desejo
de outra COlsa- da metonfmia. Daf sua fixa~ao "perversa" nas
re~icencias .da c~~eia significante29
ern que a lembran~a encobndora se ImobIllza, onde a imagem fascinante do fetiche se
erige ern estatua.
. Nao ~a outro meio de conceber a indestrutibilidade
do desejo
Inconsc~en~e - c?rno nao ha necessidade que, ao ver proibida
sua s~cla~a~, estlOle, em ultimo caso consumindo
0 proprio
organlsmo. E numa memoria, com para vel ao que e chamado pOI'
esse nom~ em nossas modernas maquinas de pensar (baseadas
numa rea~lza~ao .eI~tronica da composi<;ao significante), que jaz
~ssa cadela que lnSlsfe ern se reproduzir na transferencia, e que
e a de urn desejo morto .
.~ a v~rdade do que esse desejo foi em sua historia que 0
su!elto gnta atraves de seu sintoma, como disse Cristo que teriam
felto as pedras, se os filhos de Israel nao Ihes houvessem
emprestado sua voz.

29. Point de suspension de
em uma frase. (N.E)
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chaine sign({iante, que equivale as reticencias (...)

E tambem por isso que somente a psicanalise permite diferenciar, na memoria, a fun<;ao da rememora<;ao. Enraizada no
significante, ela resolve, pela ascendencia da historia no homem,
as aporias platonicas da reminiscencia.
Basta ler os Tres ensaios sobre a teoria da sexualidade,
revestidos para as massas de tantas glosas pseudobiologicas,
para
constatar que Freud faz todo acesso ao objeto derivar de uma
dialetica do retorno.
Havendo assim partido do nostos holderliniano, foi a repeti<;ao
kierkegaardiana
que chegou Freud, menos de vinte anos depois,
ou seja, seu pensamento,
pOl' se haver submetido na origem
apenas as conseqUencias
humildes mas inflexfveis da ta~king
cure, nunca pode Iivrar-se das vivas servidoes que, a partir ~o
princfpio regio do Logos, levaram-no a repensar as mortals
antinomias empedoclianas.
E como conceber de outra maneira, senao nessa "outra cena"
de que ele fala como sendo 0 lugar do sonho, seu recurso de
homem cientista a urn Deus ex machina menos derrisorio, por
se haver revel ado ao espectador que a maquina rege 0 proprio
regente? Figura obscena e feroz d? pai primevo, a se redim~r,
inesgotavel, na eterna cegueira de Edipo, como conceber, a nao
ser pOl' ele ter tido que curvar a cabe<;a s.ob a for~a de, u~
testemunho que ultrapassava
seus preconceltos,
que um sablO
do seculo XIX tenha-se apegado, mais do que a tudo em sua
obra, a esse Totem e tabu diante do qual os etnologos de hoje
se inclinam como ante 0 crescimento de urn autentico mito?
Igualmente, e nas mesmas necessidades que 0 mito, atendendo
a imperiosa prolifera<;ao de cria<;oes simb61icas pa~t~cul~res, que
se encontram os motivos, das compulsoes do neurotlco inclusive
em seus detalhes, bem como as chamadas teorias sexuais infantis.
Assim e que - para situar voces no ponto exato em que
atualmente se desenrola ern meu seminario meu comentario de
Freud - 0 Pequeno Hans, abandon ado aos cinco anos pelas
carencias de seu cfrculo simbolico diante do enigma de seu sexo
c sua existencia subitamente atualizado para ele, desenvolve, sob
a dire<;ao de Freud e de seu pai, discfpulo deste, em torno do
cristal significante de sua fobia, sob uma forma mftica, todas as
permuta<;oes possfveis de urn numero Iimitado de si~nifi~an~e~.
Opera<;ao em que se demonstra que, mesmo no mvel mdlvldual, a solu<;ao do impossfvel e trazida ao homern pelo esgota-

mento de todas as formas possfveis de impossibilidades
enconlradas no equacionamenlo
significante da sOluc;ao. Demonstrac;ao
c~tIVat~te, para i!um~nar 0 labirinto de uma observac;ao da qual
so se fe,z usa ate hOJe para deIa extrair materiais de demolic;ao.
E lambem para levar a compreender que na coextensividade
do
desenvolvimento
do sintoma e de sua resoIuc;ao curativa revela-se
a natureza da neurose: fobica, histerica ou obsessiva, a neurose
e uma questao que 0 ser coloca para 0 sujeito "Ia de onde ele
estava antes que 0 sujeito viesse ao mundo" (essa subordinada
e a propria frase de que se serve Freud ao explicar 0 complexo
de Edipo ao Pequeno Hans).
Trata-se aqui daqueIe ser que que so aparece no fampejo de
um instante no vazio do verba ser, e eu disse que ele formula
sua questao ao sujeito. Que significa isso? Ele nao a coloca
dianfe do sujeito, pois 0 sujeito nao po de vir para 0 fugar onde
ele a coloca, mas coloca-a no lligar do sujeito, ou seja, nesse
lugar, ele coloca a questao com 0 sujeito, tal como se enuncia
urn problema com uma caneta e como 0 homem de Aristoteles
pensava com sua alma.
. ~o
"
F·01 asslmque Freud fez 0 eu entrar em sua doutrina
definindo-o pefas resisH~ncias que Ihe saD proprias. Que elas sa~
de natur~za imaginaria, no sentido dos engodos coaptativos, que
a etologla nos demonstra nas condutas animais da exibic;ao e da
~uta.'e 0 que me tenho empenhado em fazer apreender, no tocante
aqullo a que esses engodos se reduzem no homem, ou seja, a
reIac;ao narcfsica introduzida por Freud e tal como a elaborei no
eSfadio do espelho. Ainda que Freud, ao situar nesse eu a sfntese
d.as func;oes perceptivas em que se integram as selec;oes sensono-motoras, parec;a ser prodigo na delegac;ao que Ihe e tradicionalmente feita de responder pela realidade, essa realidade so faz
ser ainda mais inclufda na suspensao do ell.
. Pois esse ell, iniciaImente distinguido pelas inercias imaginanas que concentra contra a mensagem do inconsciente
so funciona revestindo 0 desIocamento que e 0 sujeito de u~a resistencia essencial ao discurso como tal.

30. Os dais panigraFos que se segllem foram reescritos (dez. 1968), em prol de
urn sImples tornar mats leve sell discurso.
,

E por essa razao que 0 esgotamento dos mecanismos de defesa,
por mais que um Fenichel no-Io tome sensfvel em seus problemas
de tecnica, por ser um clfnico (ao passo que toda a sua reduc;ao
teorica das neuroses ou das psicoses a anomalias geneticas do
desenvolvimento
libidinal e 0 proprio lugar-comum),
manifesta-se, sem que ele disso de conta nem tampouco se de conta,
como urn aves so do qual os mecanismos do inconsciente seriam
o direito. A perfft'ase, 0 hiperbato, a elipse, a suspensao, a
antecipac;ao, a retratac;ao, a denegac;ao, a digressao e a ironia
sao as figuras de estilo (asfigllrae senfentiarllm de Quintiliano),
e a catacrese, a litotes, a antonomasia
e a hipotipose sao os
tropos cujos termos se impoem a pena como as mais adequados
para rotular esses mecanismos.
Sera possfvel vel' nisso apenas
urn simples modo de dizer, quando sao exatamente essas as
figuras que estao em ato na retorica do discurso efetivamente
proferido pelo analisado?
Ao se obstinarem em qualificar par uma permanencia em 0cional a natureza da resistencia, para torna-Ia estranha ao discurso, as psicanalistas
de hoje apenas mostram sucumbir ao
impacto de uma das verdades fundamentais que Freud resgatou
atraves da psicanalise. E que a uma nova verdade nao podemos
contentar-nos
em dar lugar, pOl"que e de assumir nosso lugar
nela que se trata. Ela exige que nos mexamos. Nao se po de
atingi-la por uma simples habituac;ao. Habituamo-nos com a real.
A verdade, nos a recalcamos.
Ora, e especial mente necessaria ao erudito, ao mago e mesmo
ao medic031 que ele seja a unico a saber. A ideia de que, no
fundo das almas mais simples e, ainda por cima, doentes, haja
alguma coisa prestes a eclodir, va la que seja, mas, aIguem com
jeito de saber tanto quanto eles sabre a que se deve pensar a
esse respeito ... acudi em nosso socorro, 0 categorias do pensamenta primitivo, pre-logico,
arcaico, au ate do pensamento
magico, tao comodo de imputar aos outros! Pais nao convem
que esses plebeus nos deixem sem fOlego, a nos proporem
enigmas que se revelam maliciosos demais.

.11.

Lacan usa

.; 0

medicare

0 termo mege, proveniente do Frances antigo lIlegier, cuja origem
do latim. Do seculo XIII cm diante, essa Forma resultou em lIlegeis
<.: no Frances atual m.egis, que designa 0 banho em que se mergulham os couros
para curti-Ios. (N.E.)
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Para interpretar 0 inconsciente
como Freud, seria preciso,
como ele, ser uma enciclopedia das artes e das musas, alem de
lei tor assfduo das Fliegende Bliitfer32. E essa tarefa nao nos seria
mais facilitada por nos colocarmos a merce de uma tram a de
alusoes e cita~oes, trocadilhos e equfvocos. Teremos nos de nos
ocupar de quinquilharias
remediadas?
No entanto, e preciso se decidir. a inconsciente
nao e 0
primordial nem 0 instintivo e, de elementar, conhece apenas os
elementos do significante.
as livros que podemos dizer cananicos em materia de inconsciente - a Traumdeutung, a Psicopatologia da vida cotidiana
e 0 chiste (Witz) em suas relaroes com 0 inconsciente - nao
passam de urn tecido de exemplos cujo desenvolvimento
se
inscreve nas formulas de conexao e substitui~ao (so que decuplicadas por sua complexidade
particular, e sendo seu contexto
as vezes dado por Freud fora do texto) que sao as que fornecemos
do significante em sua fun~ao de transferencia. Pois, na Traumdeutung, e..no sentido de uma fun~ao dessa ordem que se introduz
o termo Ubertragung ou transferencia,
que, mais tarde, daria
nome a mola operante do la~o intersubjetivo entre 0 analisando
e 0 analista.
Tais diagramas sao constitutivos nao somente na neurose, no
tocante a cada urn de seus sintomas, como sao os unicos que
permitem abarcar a tematica de seu curso e sua resolu~ao. Como
demonstram admiravelmente
as grandes observa~oes de analises
fornecidas por Freud.
E, para nos Iimitarmos a urn dado mais reduzido, porem mais
manejavel para nos oferecer 0 ultimo lacre com que selar nos sa
exposi~ao, citarei 0 artigo de 1927 sobre 0 fetichismo, bem como
o caso que Freud relata nele de urn paciente33 para quem a
satisfa~ao sexual exigia urn ceito brilho no nariz (Glanz auf der
Nase), e cuja analise mostrou que ele devia isso ao fato de seus
primeiros anos, angl6fonos, haverem deslocado para urn olhar
para 0 nariz (a glance at the nose, e nao a shine on the nose,
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na lingua" esquecida"
da infancia do sujeito) a ardente curiosidade que 0 prendia ao fain da mae, ou seja, aquela eminente
falta-a-ser da qual Freud revelou 0 significante privilegiado.
Foi esse abismo aberto ao pensamento de que urn pensamento
se fizesse ouvir no abismo que provocou, desde 0 infcio, a
resistencia a analise. E nao, como se costuma dizer, a promo~ao
da sexualidade no homem. Esta e 0 objeto que mais predomina
na literatura atraves dos seculos. E a evolu~ao da psicanalise
conseguiu, por urn camico passe de magica, fazer del~ uma
instancia moral, ber~o e lugar de expectativa da oblatividade e
da amancia. A montaria platanica da alma, agora bendita e
iluminada, vai direto para 0 parafso.
a escandalo
intoleravel,
na epoca em que a sexualidade
freudiana ainda nao era santa, foi ela ser tao "intelectual" . Foi
nisso que ela se mostrou a digna comparsa de todos os terroristas
cujos comp16s iriam arruinar a sociedade.
No momenta em que os psicanalistas se dedicam a remodelar
uma psicanalise bem-pensante,
da qual 0 poem a sociol6gico do
eu autonomo e 0 coroamento, quero dizer aos que me ouvem
em que eles hao de reconhecer os maus psicanalistas: e no termo
de que eles se servem para depreciar qualquer pesquisa tecnica
c teorica que siga a experiencia freudiana em sua linha autentica.
Trata-se da palavra intelectualiza~iio, execravel para todos os
que, vivendo eles mesmos no temor de se exporem a prova de
beber 0 vinho da verdade, cospem no pao dos homens, sem que
sua baba, alias, jamais possa exercer ali senao a fun~ao de urn
fermento.

a que assim pensa em meu lugar sera, pois, urn outro eu? Acaso
a descoberta de Freud representa a confirma~ao,
no nfvel da
cxperiencia psicologica, do maniquefsmo?35

.14. Perde-se

32. Pasquim,editado
de 1844 a 1944 por Braun e Schneider (Munique), ilustrado
com caricaturas de renomados humoristas da epoca sobre as relavoes sociais da
burguesia alemli. (N,E.)

33. Fetischismus, CW, XIV, p.31 I ["Fetichismo",

ESB, XXI].

"etre

na traduvlio

a peculiaridade

das sonoridades

francesas:

La Lellre,

et L' GLltre. (N .E.)

15. Urn de meus colegas chegou a essa ideia ao se perguntar
doutrina ulterior nlio seria 0 "eu mau". (1<1 se ve com quem
1966.)

se 0 Isso (Es) da
tive de trabalhar,
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Nenhuma confusao e possivel, com efeito: a investigac;ao de
Freud nao nos introduziu a cas os mais ou menos curiosos de
uma segunda personalidade. Mesmo na epoca heroica que acabamos de citar, na qual, como os bichos do tempo dos contos
de fadas, a sexualidade falava, 0 clima de sortilegio que tal
orientac;ao teria gerado nunca se delineou.36
A finalidade proposta ao homem pela descoberta de Freud
foi definida pOl' ele, no apogeu de seu pensamento, em termos
comoventes:
Wo Es war, salt Ich werden. La au Jut ra, il me
Jaut advenir. La onde isso foi, ali devo advir.
Essa finalidade e de reintegrac;ao e acordo, ou, diria eu, de
reconciliac;ao (Versohnung).
Mas, quando se desconhece a excentricidade radical de si em
si mesmo com que 0 homem e confrontado, ou, dito de outra
maneira, a verdade descoberta pOl' Freud, falha-se quanta a ordem
e aos caminhos da mediac;ao psicanalftica e se faz del a a operac;ao
de compromisso a que ela efetivamente chegou, ou seja, aquilo
que e mais repudiado pelo espirito de Freud e pela letra de sua
obra: pois, visto que a noc;ao de compromisso e incessantemente
evocada pOl' ele como estando na base de todas as miserias que
sua analise socorre, podemos dizer que 0 recurso ao com promisso, seja ele explfcito ou implfcito, desnorteia toda a ac;ao
psicanalftica e a mergulha nas trevas.
Mas tampouco basta entrar em atrito com as tartufices moralizantes de nossa epoca e encher a boca com a "personalidade
total", apenas para dizer alguma coisa articulada sobre a possibilidade de mediac;ao.
A heteronomia radical, cuja hiancia no homem foi mostrada
pela descoberta de Freud, ja nao pode ser encoberta, sem que
se considere uma desonestidade
intrinseca tudo 0 que nisso e
empenhado.
Qual e, pois, esse outro a quem sou mais apegado do que a
mim, ja que, no seio mais consentido de minha identidade comigo
mesmo, e ele que me agita?

36. Note-se, no entanto, 0 tom com que se podia falar, nessa epoca, das
traquinagens do inconsciente: Der Zufall und die Koboldstreiche des Unbewussten (0 acaso e as diabruras do inconsciente] e urn tftulo de Silberer que seria
absolutamente anacr6nico no atual ambiente dos gerenciadores da alma.

I

I

I

Sua presenc;a so pode ser compreendida num grau secundario
da alteridade, que ja 0 situa, a ele mesmo, numa posic;ao de
mediac;ao em rela~ao a meu proprio desdobramento
de mim
comigo mesmo como tambem com 0 semelhante.
Se eu disse que 0 inconsciente e 0 discurso do Outro com
maiuscula, foi para apontar 0 para-atem em que se ata 0 reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento.
Em outras palavras, esse outro e 0 Outro invocado ate mesmo
pOl' minha mentira como garante da verdade em que ela subsiste.
Nisso se observa que e com 0 aparecimento
da linguagem
que emerge a dimensao da verdade.
Antes desse ponto, na rela~ao psicologica, perfeitamente isolavel na observac;ao de urn comportamento
animal, devemos
admitir a existencia de sujeitos, nao pOl' alguma miragem projetiva, cujo fantasma 0 psicologo esta sempre golpeando com
seu papo furado, mas em razao da presen~a manifesta da intersubjetividade.
Na espreita em que se esconde, na constru~ao da
armadilha, na simula~ao de atraso com que urn fujao desgarrado
da tropa despista 0 rapinador, emerge algo mais do que na ere~ao
fascinante da parada ou do comb ate. Ali nao ha, contudo, nada
que transcenda a func;ao do engodo a servi~o de uma necessidade,
nem que afirme uma presen~a no para-alem-do-veu
em que a
Natureza inteira po de ser questionada quanto a seu designio.
Para que a propria questao venha a luz (e sabemos que Freud
chegou a ela no Para-alem do principia do prazer), e preciso
que haja linguagem.
Pois, se posso fazer meu adversario cair no engodo com urn
movimento contrario a meu plano de batalha, esse movimento
so exerce seu efeito enganador justamente na medida em que eu
o produza na realidade, e para meu adversario.
Mas, nas proposi~6es atraves das quais inicio com ele uma
negociac;ao de paz, e num lugar terceiro, que nao e nem minha
rala nem meu interlocutor, que 0 que ela the prop6e se situa.
Esse lugar nao e outro senao 0 da conven~ao significante, tal
como se desrevela no camico desta queixa dolorosa do judeu a
seu amigo: "POl' que me dizes que vais a Cracovia para que eu
ache que vais a Lemberg, quando na verdade estas indo a
Cracovia?"
E claro que, minha movimenta~ao de tropas de ha pouco pode
ser compreendida
nesse registro convencional
da estrategia de
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um jogo, onde e em fun<;ao de uma regra que engano meu
adversario, mas, nesse caso, meu sucesso e avaliado na conota<;ao
da trai<;ao, isto e, na rela<;ao com 0 Outro garante da Boa Fe.
Aqui, os problemas saD de uma ordem cuja heteronomia e
simples mente desconhecida quando e reduzida a qualquer "sentimento do outro" , nao importa como ele seja denominado. Pois,
havendo a "existencia do outro" conseguido, no passado, atingir
os ouvidos do Midas psicanalista atraves da divisoria que 0
separa do conciliabulo
fenomenologo, sabemos que esta notfcia
passou a COlTer pOl' entre os juncos:37 "Midas, 0 rei Midas, e 0
outro de seu paciente. Foi ele mesmo quem disse."
Mas, afinal, que porta ele arrombou com isso? 0 outro, que
outro?
jovem Andre Gide, ao desafiar sua senhoria, a quem a mae
o confiara, a trata-Io como um ser respons5vel, abrindo ostensivamente ante os olhos dela, com uma chave que so e falsa pOl'
ser a mesma que abre todos os cadeados iguais, 0 cadeado que
ela propria julga ser 0 digno significante
de suas inten<;oes
educativas, a que outro visa ele? Aquela que ira intervir e a
quem 0 menino did, rindo: "De que Ihe adianta um cadeado
ridfculo para me fazer obedecer?" Mas, pelo simples tel' ficado
quieta e esperado a noite, para, depois da recep<;ao seca que
convem, passar um sermao no garoto, nao e apenas de uma outra
que ela Ihe mostra 0 rosto indignado, mas de um outro Andre
Gide, que desde entao ja nao tem muita certeza, mesmo ao vol tar
ao assunto no presente, daquilo que quis fazer: que esta mudado
ate mesmo em sua verdade pela duvida Ievantada contra sua boa

o

Fe.
Talvez esse imperio da confusao, que e simplesmente aquele
em que se encena toda a opera-buffa humana, mere~a que nos
detenhamos nele, para compreender pOl' quais caminhos procede
a analise, nao apenas para restabelecer uma ordem nela, mas
para instaurar as condi~oes da possibilidade de restabelece-Ia.
Kern unseres Wesen, 0 imago de nosso ser: nao e tanto a isto
que Freud nos ordena visar, como fizeram muitos outros antes

37. Conforme a versao do mito em que, apos um dito infeliz de Midas, Apolo
faz nascerem-Ihe na cabe~a orelhas de asno, noticia que, depois revelada em
segredo a lerra, e sussurrada ao vento e assim divulgada pelos juncos. (N .E.)

dele atraves do vao adagio do "Conhece-te a ti mesmo"; sao as
vias que a ele conduzem que ele nos d5 para revisar.
Ou melhor, 0 isto que ele nos propoe atingir nao e a que
possa ser objeto de um conhecimento, mas isto - acaso ele ~ao
o diz? - que constitui meu ser, e sobre 0 qual ele nos ensma
que eu testemunho tanto ou mais em meus caprichos, minhas
aberra~oes,
minhas fobias e meus fetiches quanto em meu
personagem vagamente policiado.
Loucura, ja nao sois 0 objeto do elogio ambfguo em que 0
sabio instalou a cavern a inexpugmlvel de seu medo. Se ali, afinal,
ele nao esta muito mal instalando, e pOI'que 0 agente supremo
que escava desde sempre suas galerias e seu dedalo e a propria
razao, e 0 mesmo Logos a que ele serve.
Do mesmo modo, como iraQ voces conceber que um erudito
tao pouco dotado para os "engajamentos"
que 0 solicitavam em
sua epoca ou em qualquer outra, como foi Erasmo, tenha tido
lugar tao eminente na revolu~ao de uma Reforma em que 0
homem estava tao interessado em cada homem quanto em todos?
E que ao tocar, pOl' pouco que seja, na rela~ao do homem
com 0 significante, no caso, na conversao dos procedimentos da
exegese, altera-se 0 curso de sua historia, modificando as am arras
de seu ser.
E pOl' isso que 0 freudismo, pOl' mais incompreendido que
tenha sido e pOl' mais confusas que sejam suas conseqUencias,
aficrura-se, ante qualquer olhar capaz de entrever as mudan~as
qu~ vivemos em nossa propria vida, como constituindo
uma
revolu~ao inapreensfvel, mas radical. Acumular os depoimentos
C desnecessario:38
tudo 0 que interessa nao apenas as ciencias
humanas, m(l:> ao destino do homem, a polftica, a metaffsica, a
literatura, as artes, a publicidade, a propaganda e, atraves delas,
a econcinia, foi afetado pOl' ela.

38 Destaco 0 mais recente deles no que surge, muito simplesmente, sob a pena
de Fran~ois Mauriac, para se desculpar, no Figaro Litteraire de 25 de maio, por
sua recusa a nos" contar sua vida" . Se ninguem mais pode engajar-se nisso com
o mesmo animo, e pOl'que, diz-nos ele, "ha meio seculo, Freud, nao importa 0
que pensemos dele", passou por af. E, depois de se curvar pOl' um instante a
ideia difundida de que isso e para nos sujeitar a "hisloria de nos so corpo" , ele
voIla rapidamente ao que sua sensibilidade de escrilor nao pode deixar escapar:
a confissao mais profunda da alma de todos os que nos SaG intimos e 0 que
nosso discurso divulgaria, ao querer se rematar.
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Mas, sera isso outra coisa senao os efeitos desarm6nicos de
uma verdade imensa, na qual Freud tra~ou uma via pura7 Ha
que dizer que essa via nao e seguida, em toda tecnica que se
valha apenas da categoriza~ao psicologica de seu objeto, como
e 0 caso da psicanalise de hoje, fora de um retorno a descoberta
freudiana.
Do mesmo modo, a vulgaridade
dos conceitos a que sua
pratica recorre, os alinhavos de pseudofreudismo
que nela ja nao
passam de ornamento, e ainda 0 que real mente convem chamaI'
de descredito em que ela prospera, atestam em conjunto sua
renega~ao fundamental.
Freud, com sua descoberta, fez penetrar no interior do cfrculo
da ciencia a fronteira entre 0 objeto e 0 ser que parecia marcar
seu limite.
Que isso seja sintoma eo preludio de um novo questionamento
da situa~ao do homem no ente, tal como 0 supuseram ate hoje
todos os postulados do conhecimento,
nao se contentem, rogolhes, em catalogar 0 fato de eu dize-lo como um caso de
heideggerianismo
- mesmo que prefixado pOl' um "neo", 0 que
nao acrescenta nada ao estilo bota-no-lixo pelo qual se costuma
prescindir de qualquer reflexao atraves do recurso ao brecho de
seus destro~os mentais.
Quando falo de Heidegger, ou melhor, quando 0 traduzo,
esfor~o-me pOl' deixar a fala que ele profere sua significancia
soberana.
Se falo da letra e do ser, se distingo 0 outro e 0 Outro, e
pOI'que Freud os indica a mim como os termos em que se
referenciam
os efeitos de resistencia e transferencia
com que
tenho tido que me haver, de maneira desigual, nos vinte anos
em que venho exercendo esta pratica - impossfvel, todos se
comprazem em repetir com ele - da psicanalise. E e tambem
porque preciso ajudar outros a nao se perderem nela.
E para impedir que fique sem cultivo 0 campo cuja heran~a
eles detem e, nesse intuito, para faze-los ouvir que, se 0 sintoma
e uma metMora, dize-Io nao e uma metMora, nem tampouco
dizer que 0 desejo do homem e uma metonfmia. POl'que 0 sintoma
e uma metMora, quer se queira ou nao dize-lo a si mesmo, e 0
desejo
uma metonfmia, mesmo que 0 homem zombe disso.
E e tambem para que eu con vide voces a se indignarem com 0
fato de, apos tantos seculos de hipocrisia religiosa e fanfarronice

e

filosofica, ainda nao se haver articulado validamente nada do que
liga a metafora a questao do ser e a meton~mi~ a su~ falta - nem
que fosse preciso que, pelo objeto dessa II1d)~na~ao, como pro.motor e como vftima, ainda houvesse alguma COIsa para responde),
ou seja, 0 homem do humanismo e 0 credito, irremediavelmente
protestado, que ele sacou sobre suas inten~6es.

Note-se aqui que est<i ligada a este artigo a inlerven~ao que fiz:mos em 23 de
abril de 1960 na Sociedade de Filosofia, a proposito da comuntca~~o alt p~oduzlda
pclo sr. Perelman sobre sua teoria da metMora como fun~ao retonca precisamente, na Teoria da argumenlaf'{io,
Essa interven~ao pode ser encontrada como apendice (Apendice II) deste
volume,

I~' I

De uma questiio preliminar
a todo tratamento possivel da psicose

Este artigo contem 0 mais importante do que foi apresentado
em nosso seminario durante os dois primeiros trimestres do
ana letivo de 1955-56, ficando exc1ufdo, portanto, 0 terceiro.
Publicado em La Ps)'chanal)'se,

volA.

Hoc quod triginta tres per annos in ipso loco studui, et Sanctae
Annae Genio loci, et dilectae juventuti, quae eo me sectata est,
diligenter dedico.

1. Meio
problema

seculo de freudismo
aplicado a psicose deixa seu
ainda pOl' repensar, ou, em outros termos, no statu quo

ante.
Poderiamos dizer que, antes de Freud, sua discussao nao se
destaca de um fundo te6rico que se da como psicologia e nao
e mais que um residuo "Iaicizado"
do que chamaremos de a
longa coc~ao metaffsica da ciencia na Escola (com 0 E maiusculo
que the e devido pOl' nossa reverencia).
Ora, se nossa ciencia, no que conceme a physis em sua
matematiza~ao cada vez mais pura, guarda apenas dessa cozinha
um bafio tao discreto que podemos legitimamente nos interrogar
se nao tera havido uma substitui~ao de pes so a, 0 mesmo nao
acontecendo com respeito a antiphysis (ou seja, ao aparelho vivo
que se pretende apto a dimensional' a dita physis), cujo cheiro
de fritura denuncia, sem duvida alguma, a pratica secular, na
referida cozinha, de prepara~ao de miolos.
Assim e que a teoria da abstra~ao, necessaria para dar conta
do conhecimento,
fixou-se numa teoria abstrata das faculdades
do sujeito, que as mais radicais peti~6es sensualistas nao conseguiram to mar mais funcionais no que tange aos efeitos subjetivos.

As tentativas sempre renovadas de corrigir seus resultados,
mediante os variados contrapesos do afeto, devem, com efeito,
continuar vas, enquanto se omite questionar se e de fato 0 mesmo
sujeito que e afetado por elas.
2. Eis a questao que, nos bancos da escola (com e minusculo),
aprendemos a eludir de uma vez par todas, pois, mesmo admitidas
as alternfmcias de identidade do percipiens, sua fun<;ao constitutiva da unidade do perceptum nao e discutida. Por conseguinte,
a diversidade estrutural do perceptum s6 afeta no percipiens uma
diversidade de registro, em ultima analise, a dos sensorium. Por
direito, essa diversidade e sempre superavel, se 0 percipiens se
mantiver a altura da realidade.
E por isso que aqueles a quem compete responder a pergunta
levantada pela existencia do louco nao puderam impedir-se de
interpor entre ela e eles esses bancos da escola, nos quais
encontraram,
nessa ocasiao, a muralha propfcia com que se
obrigarem.
Ousamos, com efeito, par no mesmo saco, digamos assim,
todas as posi<;6es nessa materia, quer sejam mecanicistas
ou
dinamicas, quer a genese seja do organismo ou do psiquismo, e
a estrutura, da desintegra<;ao ou do conflito, sim, todas elas, por
mais engenhosas que se mostrem, na medida em que, em nome
do fato manifesto de que uma alucina<;ao e urn perceptum sem
objeto, essas posi<;6es contentam-se
em pedir ao percipiens
justificativa desse perceptum, sem que ninguem se de conta de
que, nesse pedido, urn tempo e saltado: 0 de interrogar se 0
perceptum em si deixa urn senti do unfvoco no percipiens aqui
requisitado a explica-Io.
Esse tempo, no entanto, deveria parecer legftimo a qualquer
exame nao prevenido da alucina<;ao verbal, par nao ser ela
redutfvel, como veremos, nem a urn sensorium particular, nem,
sobretudo, a urn percipiens, como aquele que the daria sua
unidade.
De fato, e urn erro toma-Ia por auditiva por natureza, quando
e concebfvel, em ultima instancia, que nao 0 seja em nenhum
grau (num surdo-mudo, por exemplo, ou em algum registro nao
auditivo do soletrar alucinat6rio), mas sobretudo considerando-se
que 0 ato de ouvir nao e 0 mesmo, conforme vise a coerencia
da cadeia verbal, isto e, a sua sobredetermina<;ao a cada instante

pelo a posteriori de sua seqUencia, bem como a su.spensao de
seu valor, a cada instante, no advento de urn sentldo sempr~
pronto a uma remissao, ou cont:or~e se acom~d.e na :al~ ~
modula<;ao sonora, a uma dada fll1ahdade de anahse acustlca.
tonal ou fonetica, ou ate mesmo de potencia musical.
Esses lembretes muito abreviados bastariam para ressaltar a
diferen<;a das subjetividades concernidas na visada do perceptum
(e quao ela e desconhecida
no interrogat6rio
dos doentes e na
nosologia das "vozes").
Mas, poder-se-ia pretender

.
'
reduzir essa dlferen<;a a urn myel

de objetiva<;ao no percipiens.
Ora, nao e nada disso. Pois e no nfvel em que a "sfntese"
subjetiva confere seu pleno sentido a fala. que 0 sujeito most:a
todos os paradoxos dos quais, ele e 0 paclente nessa percep<;ao
singular. Que esses paradoxos ja apare<;am quando e 0 out~o. que
profere a fala, eis 0 que manifestasuficientemente
no SUJelto a
possibilidade de Ihe obedecer, na medida em que ela comanda
sua escuta e seu estado de alerta, pois, simplesmente por entrar
na audi<;ao dela, 0 sujeito sucumbe a uma sugestao da ~ual s6
escapa ao reduzir 0 outro a ser apenas 0 porta-voz de um dlscurso
que nao e dele, ou de uma inten<;ao que ele mantem r~s.ervada.
Mais impressionante
ainda, pOl'em, e a rela<;ao do sUJelto com
sua pr6pria fala, onde 0 importante e mascarado. sobretudo pelo
fato puramente acustico de que ele nao pod~r.la. falar sem s:
ouvir. Que ele nao possa escutar-se sem se dlvldlr tampouco e
privilegio dos comportamentos
da consciencia. Os clfnicos deram
um melhor passo ao descobrir a alucina<;ao verbal motora pela
detec<;ao do esbo<;o de movimentos fonat6rios es?o<;ados~ Mas
nem pOl' isso articularam onde reside 0 ponto crucial, que .e q~e,
sendo 0 sensorium indiferente na produ<;ao de uma cadela slgnificante,
12) esta se imp6e pOl' si ao sujeito em sua dimensao de voz;
2Q) ela assume como tal uma realidade proporcional ao. te~~o
_ perfeitamente observavel na experiencia - que sua atnbUl<;ao
subjetiva comporta; e
.
3Q) sua estrutura pr6pria, como significante, e determll1ante
nessa atribui<;ao que, em regra, e distributiva, isto e, com diversas
vozes, e colocando pOltanto 0 percipiens como tal, pretensamente
unificante,

como equfvoco.

3. I1ustraremos 0 que acaba de ser enunciado com urn fenomeno
pinr;ado de uma de nossas apresentar;6es
clfnicas do ano d'
1955-56, ou seja, 0 mesmo ana do semimirio cujo trabalho
evocamos aqui. Afirmamos que semelhante descoberta so po de
dar-se as custas de uma submissao completa, ainda que advertida,
as posir;6es propriamente subjetivas do doente, posir;6es que com
demasiada
freqUencia se forr;am ao reduzi-Ias no dialogo ao
processo morbido, com isso reforr;ando a dificuldade em adentra-Ias devido a reticencia provocada, nao sem fundamento, no
sujeito.
Tratava-se, com efeito, de urn desses delfrios a dois cujo tipo
mostramos ha muito tempo no par mae-filha, e onde 0 sentimento
de intrusao, desenvolvido num delfrio de observar;ao, era apenas
o desenvolvimento
da defesa propria de urn binario afetivo,
aberto, como tal, a qualquer alienar;ao.
Foi a filha que, durante nosso ex arne, produziu para nos, como
prova das injurias a que ambas estavam sujeitas por parte de
seus vizinhos, urn fato concemente
ao am ante da vizinha que
supostamente
as importunava
com seus assedios, depois que
resolveram par fim a uma intimidade com era a princfpio acolhida
com condescendencia.
Esse homem, pOl"tanto, parte da situar;ao
de maneira indireta, e figura alias bast ante apagada nas alegar;6es
da doente, havia-Ihe dirigido, ao cruzar com ela no corredor do
predio, 0 ofensivo termo "Porca!" .
A esse respeito, pouco inclinados a reconhecer af a retorsao
de urn "Porco!",
facil demais de extrapolar em nome de uma
projer;ao que, em semelhantes casos, representa nada mais do
que a do psiquiatra, Ihe perguntamos,
muito simplesmente,
0
que nela mesma poderia ter se proferido no instante anterior.
Nao sem sucesso, pois ela nos admitiu com urn son'iso ter de
fato murmurado, ao avistar esse homem, estas palavras, as quais,
ao acreditarmos
nela, nada tinham de suspeito: "Eu venho do
salsicheiro ... "
A quem visavam elas? A doente teve muita dificuldade em
dize-Io, colocando-nos
no direito de ajuda-Ia. Por seu sentido
textual, nao poderemos negligenciar 0 fato, entre outros, de que
ela se separara muito subitamente do marido e da famflia deste
e assim dera a urn casamento reprovado pela mae urn desenlac~
que se manti vera sem epflogo, a partir da convicr;ao que adquirira
de que aqueles camponeses nao se propunham nada menos, para

acabar com aquela imprestavel

mor;a da cidade,

do que pica-Ia

em pedacinhos.
, .
"
Mas, nao importa se e ou nao necessano recorrer a fan~a~la
do corpo despedar;ado para compreender c~mo a do~nte, .?nslOneira da relar;ao dual, toma a responder al a uma sltuar;ao que
a ultrapassa.
.
Para nosso objetivo atual, basta a doente haver reconhecldo
que a frase era alusiva, sem que no entanto pudesse mostrar
nada alem de perplexidade
quanto a apreender a. querr: dos
co-presentes
ou do ausente se referia a alusao, pOlS. assl~ se
evidencia que 0 [Eu], como sujeito da frase em estIlo dlret..0'
deixara em suspenso, de conformidade com sua chamada funr;ao
de shiffer na IingUistfca, I a designar;ao do sujeito faJante, dura~te
todo 0 tempo em que a alusao, em sua intenr;ao decerto conjuratoria, mantivera-se, por sua vez, oscilante. Essa incerteza teve
fim, passada a pausa, com a aposir;ao da paJavra "P?rca", ~sta
por demais carregad~ de invectiva p~ra acompanhar Iso~romcamente a oscilar;ao. E assim que 0 dlscurso vem a reahzar .sua
intenr;ao de rejeir;ao na alucinar;ao. No lugar em qu~ 0 objeto
indizfvel e rechar;ado no real, uma palavra faz-se OUVlr, porque,
vinda no lugar daquilo que nao tern nome, e~a nao pode aco~panhar a intenr;ao do sujeito sem dele se desl.lga~· pelo travess.ao
da replica: opondo sua antfstrofe de depreclar;ao ao ?ra.guejar
da estrofe, des de entao restitufda a paciente com 0 mdlce do
[eu], e unindo-se em sua opacidade aos dardejarr:entos
do. amor,
quando, na falta de urn signifi~ante pal:a ~enom~nar ~ ~b!eto ~e
seu epitaHimio, ele emprega a mtermedlar;ao do Imagmano .mals
cru: "Eu te como ... - Chuchuzinho!"
"Estas todo derretldo ...
- gato!,,2

I Roman Jakobson tomou esse termo de Jespersen, para designar as palavras
d"oc6dioo que s6 adquirem sentido all"aVeSdas coordenadas (atribui~iio,. data~ii_o,
local d~ emissiio) da mensagem. Referidos 11classifica~iio de Pelrc~,. sao
sfmbolos-fndex. Os pronomes pessoais siio seu exemplo eminente: suas dlflculdades de aquisi~iio e seus deficits funcionais ilustram a problematica gerada por
esses significantes no sujeito. (Roman Jakobson, Shifters, Verbal Categories,
and the Russian Verb, Russian Language Project, Department of SlaVIC Languages and Literatures, Harvard University, 1957).
2. "ie te mange ... - Chou!", "Tu te {lames... - Rat!". Chou (collve) e rat
(rato) siio tambem, na Iinguagem coloquial, express6es de cannho. 0 verba

4. Ess~ exemplo e aqui destacado apenas para captar no ponto
essencIaI que a fun~ao de irrealiza~ao nao e tudo no sfmbolo.
Pois, para que sua irrup~ao no real seja indubitavel, basta qu .
ele se apresente, como e comum, sob a forma da cadeia rompida ..1
Tambem tocamos af no efeito que todo significante tern, uma
vez percebido, de suscitar no percipiens urn assentimento constituf~o..pelo desp~rtar da duplicidade oculta do segundo pela
amblgllldade mamfesta do primeiro.
Tudo iss?, e claro, pode ser tornado pOI'efeitos de miragem,
na perspectlva c1assica do sujeito unificador.
E simplesmente impressionante que essa perspectiva, reduzida
a ela mesma, nao ofere~a sobre a alucina~ao, pOI'exemplo, senao
pontos de vista de tamanha pobreza que 0 trabalho de urn louco,
sem duvida tao notavel quanta se averigua ser 0 Presidentc
Sc~reber em sua.s Memorias de um doente dos nervos,4 possa,
apos haver recebldo desde antes de Freud a melhor acolhida dos
psiquiatras, ser considerado, mesmo depois dele, uma antologia
a ser proposta como uma introdu~ao a fenomenologia da psicose,
e nao apenas para 0 iniciante.5
Quanto a nos, ele nos forneceu a base para uma analise
estrutural, quando, em nosso seminario do ano de 1955-56 sobre
as estruturas freudianas nas psicoses, retomamos, seguindo 0
conselho de Freud, seu exame.
A rela~ao entre 0 significante e 0 sujeito, que essa analise
revela, encontra-se, como vemos neste exordio, ja no aspecto

piimer (cair em espasmo) lanIo express a as ideias de desfalecer, eslremecer (de
gozo ou extase, por exemplo), quanlo de eSlrebuchar (como urn ralo numa
raloeira). (N.E.)
3. Cf. 0 seminario de 8 de fevereiro de 1956, onde desenvolvemos 0 exemplo
da vocaliza~iio "normal" de "a paz do anoilecer".
4. Denkwiirdigkeiten eines Nervenkranken, van Dr. iur. Daniel-Paul Schreber,
Seniitspriisidenr beim kgl. Oberlandesgericht Dresden a-D., Oswald Mulze
Leipzig, 1903, do qual preparamos uma lradu~iio francesa para usa de noss~
grupo [Mel/uJrias de £1m doellle dos nervos, lrad. e org. de Marilene Carone
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995].
'

5. Essa e, principalmenle, a opiniao expressa pela aulora da lradu~ao inglesa
dessas MenuJrias, pUb~icada no ano de nosso seminario (cf. Memoirs of my
Nervous Illness, traduzldo por Ida Macalpine e Richard Hunler, Londres, W.M.
Dawson & Sons), em sua inlrodu~ao, p.25. Ela da conla, no mesmo lugar da
lrajel6ria do livro, p.6-1O.
'

dos fenomenos, quando, partindo da experiencia de Freud, sabemos a que ponto ela conduz.
Mas essa partida do fenomeno, convenientemente executada,
reencontraria esse ponto, como aconteceu conosco quando urn
primeiro estudo da paranoia, trinta anos atras, levou-nos ao limiar
da psicanalise.6
Em parte alguma, com efeito, a concep~ao fala~iosa de u~
processo psfquico no sentido de Jaspers, do qual 0 smtoma sena
apenas 0 indfcio, e mais despropositado do que na abordagem
da psicose, porque em parte alguma 0 sintoma, se soubermos
le-Io, esta mais c1aramente articulado na propria estrutura.
o que nos impora definir esse processo pelos mais radicais
determinantes da rela~ao do homem com 0 significante.
5. Mas nao e necessario ter chegado a esse ponto para sentir
interesse pela variedade com que se apresentam as alucina~6e~
verbais nas Memorias de Schreber, nem para reconhecer all
diferen~as total mente diversas daquelas em que elas sac "c1assicamente" classificadas segundo seu modo de implica~ao no
percipiens (0 grau de sua "cren~a") ou na realidade deste (a
"auditiva~ao"): ou seja, diferen~as, antes, que se prendem a sua
estrutura de fala, na medida em que essa estrutura ja esta no
perceptum.
Considerando 0 simples texto das alucina~6es, uma distin~ao
logo se estabelece para 0 lingiiista entre fenomenos de codigo
e fen6menos de mensagem.
Aos fenomenos de codigo pertencem, nessa abordagem, as
vozes que se servem da Grundsprache,. que traduzimos como
Ifngua fundamental, e que Schreber descreve (S. 13-1)7 como

6. Tralou-se de nossa lese de doutorado em medicina, inlilulada Da psicose
paranoica em suas relat;:iies com a personalidade, ,que nosso mestre H~uyer,
escrevendo 11 nossa pessoa, julgou, com mUlta perllllenCIa, nesles lermos: Uma
andorinha nao faz verao"; e acrescenlou, a prop6silo de nossa bibliografia: "Se
o senhor leu tudo isso, eu me compade~o." Eu linha lido ludo, de falo.
7. Os pm'enIeSeScompreendendo a lelra S, seguida por numeros (re~pecli~amenle
anibicos e romanos), serao empregados nesle texlo para remeler a pagllla e ao
capllulo correspondenles das Denkenwiirdigkeiten na edi~ao original, pagina~.ao
esta reproduzida, felizmenle, nas margens da tradu~ao llIglesa. [Ela e tambem
reproduzida na edi~ao brasileira. (N.E.)]

"urn alemao urn tanto arcaico, mas ainda rigoroso, que sc
caracteriza principal mente por uma grande riqueza de eufemismos". Em outro ponto (S. 167-XII), ele se reporta com pesar
"a sua forma autentica, por seus tra~os de nobre distin~ao c
simplicidade" .8
Essa parte dos fenomenos e especificada em locu~6es neologicas por sua forma (novas palavras compostas,
mas numa
composi~ao conforme as regras da lfngua do paciente) e por seu
emprego. As alucina~6es instruem 0 sujeito sobre as formas e
empregos que constituem 0 neocodigo: 0 sujeito Ihes deve, por
exemplo, antes de mais nada, a denomina~ao de Grundsprache
para designa-Io.
Trata-se de algo bastante proximo das mensagens que os
lingtiistas chamam de autonimas, na medida em que e 0 proprio
significante (e nao 0 que ele significa) que e objeto da comunica~ao. Mas essa rela~ao da mensagem consigo mesma, singular
porem normal, reduplica-se,
aqui, por serem essas mensagens
tidas como sustentadas por seres cujas rela~6es elas mesmas
enunciam, sob modos que se revelam muito analogos as conex6es
do significante.
0 termo Nervenanhang, que traduzimos por
anexa~ao-de-nervos,
e que tambem provem dessas mensagens,
ilustra essa observa~ao, na medida em que a paixao e a a~ao
entre esses seres reduzem-se a esses nervos anexados ou des anexados, bem como na medida em que estes, assim como os
raios divinos (Gottesstrahlen) de que san homogeneos,
nao
passam da entifica~ao das palavras que sustentam (S. 130-X: 0
que as vozes formulam como: "Nao se esque~a de que a natureza
dos raios e que eles devem falar.")
Rela~ao, aqui, do sistema com sua propria constitui~ao de
significante, que engrossaria 0 dossie d<fquestao da metalinguagem e que, em nossa opiniao, demonstrara a impropriedade dessa
no~ao, caso ela pretenda definir elementos diferenciados
na
linguagem.
Observemos, por outro lado, que estamos na presen~a desses
fenomenos erroneamente cham ados de intuitivos, pelo fato de 0

8. ••... a verdadeira lingua fundamental, isto e, a expressao dos verdadeiros
sentimentos das almas na epoca em que ainda nao havia frases decoradas,
caracterizava-se por uma nobre distinyao e simplicidade" (Menuirias ..., op. cit.,
p.140). (N.E.)

cfeito de significa~ao antecipar-se,
neles, ao desenvolvime~to
desta. Trata-se, na verdade, de um efeito do significante, na me.dld.a
cm que seu grau de certeza (segundo grau: sig~ifica.~ao
Slgntrica~ao) adquire um peso proporcional ao ~az~o ~n.lgm~tlco que
se apresenta inicialmente no lugar da propria slgntflCa~ao.
o curioso nesse caso e que, a medida mesma em que, para
o sujeito, essa alta tensao do significante decl:esce, ist~ e, q~e
as alucina~6es reduzem-se a ritornelos, a cantI1enas ~UjO vazl~
e imputado a seres sem inteligenc~a nem pers?nahdade,
ate
mesmo francamente apagados do reglstro do ser, e nessa mesma
medida, dizemos, que as vozes se referem a Seelenauffassung,
a concep~ao-das-almas
(segundo a lfngua fundamental), conce~~ao esta que se manifesta num catal?go ~e ?ensame,ntos q~e nao
e indigno de um livro de psicologla classlca. ~atalogo hg~~o,
nas vozes a uma inten~ao pedante, 0 que nao Impede 0 sUjelto
de fazer s~bre isso os mais pertinentes comentarios. Observemos
que, nesses comentarios, a origem dos termos e s.e~pre cU~dadosamente distinguida: por exemplo, quando 0 sUjelto emplega
a palavra lnstanz (S. nota de 30-II-~onf. nota~ II a 21-1), ele
frisa numa nota: a expressao e de mlllha autOrIa.
Assim e que nao Ihe escapa a importancia primordial d~s
pensamentos-de-memoria
(Erinner~mgsgedanken), ~a econo~la
psfquica, e ele logo indica a prova dlsso no usa poetlco e musical

?~

do refrao modulatorio.
Nosso paciente, que qualifica impagavelme~te essa "concep~ao das almas" de "a representa~ao urn tanto Id~ahzada que as
almas faziam da vida e do pensamento humano
(S. 164-XII),
acredita haver" chegado a intui~6es sobre a essencia do ~roc~sso
do pensamento e do sentimento no homem de fazer lIlvep a
muitos psicologos"
(S. 167 -XII).
.'
.
Concordamos com ele de born grado tanto maIS que, dIferentemente deles, esses conhecimentos,
cujo alcance ele aprecia tao
humoristicamente,
ele nao imagina extraf-Ios da natureza das
coisas, e, se acredita dever tirar partido deles, e, como acabamos
de indicar, a partir de uma analise semantica!9

9. Notemos que nossa homenagem, aqui, so faz prolongar a de Fre~d, a quem
nao repugna reconhecer no proprio delirio de Schreber uma anteclpayao da teona
da libido (GW, VIII, p.3l5).

Mas, para retomar nosso fio, passemos aos fenomenos que
oporemos aos precedentes como fenomenos de mensagem.
Trata-se das mensagens interrompidas, pelas quais se sustenta
entre 0 sujeito e seu interlocutor divino uma rela<;ao a qual elas
dao a forma de um challenge ou de uma prova de resistencia.
A voz do parceiro, com efeito, limita as mensagens em questao
a um come<;o de frase, cujo complemento de senti do nao apresenta, alem do mais, dificuldade para 0 sujeito, exceto por seu
aspecto agastante, ofensivo e, na maioria das vezes, com uma
inepcia pr6pria a desencoraja-Io.
A valentia que ele demonstra,
ao nao faltar para com sua replica, inclusive para desmontar as
armadilhas as quais ele e induzido, nao e 0 menos importante
para nos sa analise do fenomeno.
Porem vamos nos deter aqui, mais uma vez, no pr6prio texto
do que se poderia chamar a provoca<;ao (ou melhor, a pr6tase)
alucinat6ria. Dessa estrutura, 0 sujeito nos fornece os seguintes
exemplos (S. 217 -XVI [Memorias..., p.176]): (I) Nun will ich
mich (agora eu you me ... ); (2) Sie sollen niimlich ... (Voce deve de
fato ... ); (3) Das will ich mir... (Nisso eu quero ... ), para nos atermos
a estes, aos quais ele tem que retrucar com seu suplemento significativo, que nao Ihe traz duvidas, a saber: (I) render-me ao fato
de que sou idiota; (2) quanta a voce ser exposto (palavra da Ifngua
fundamental) como renegador de Deus e afeito a uma libertinagem
voluptuosa, sem falar do resto; (3) pensar bem.
Podemos observar que a Frase se interrompe no ponto onde
termina 0 grupo de palavras que poderfamos chamar de termosfndice, isto e, aqueles cuja fun<;ao no significante e designada,
conforme 0 termo empregado acima, por s~lifters, ou seja, preclsamente os termos que, no c6digo, indicam a posi<;ao do sujeito
a partir da pr6pria mensagem.
Depois disso, a parte propriamente
lexica da frase, ou, dito
de outra maneira, a que abrange as palavras que 0 c6digo define
por seu emprego, quer se trate do c6digo comum ou do c6digo
delirante, fica elidida.
Acaso nao nos impressiona a predominancia
da fun<;ao do
significante nessas duas ordens de fenomenos, ou nao somos
incitados a buscar 0 que ha no fundo da associa<;ao que eles
constituem:
de urn c6digo compos to de mensagens
sobre 0
c6digo, e de uma mensagem reduzida aquilo que no c6digo
indica a mensagem?
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Tudo isso exigi ria ser transposto com 0 maximo cui dado para
urn grafo,IO no qual tentamos, nesse mesmo ano, representar as
conex6es internas do significante na medida em que estruturam
o sujeito.
Pois ha af uma topologia totalmente distinta daquela que
poderia levar a imaginar a exigencia de urn paralelismo imediato
entre a forma dos fenomenos
e suas vias de condu<;ao no
neuro-eixo.
Mas essa topologia, que esta na Iinha inaugurada por Freud
- quando ele se empenhou, depois de ter aberto com os sonhos
o campo do inconsciente, em descrever sua dinamica, sem se
sentir Iigado a preocupa<;ao alguma de localiza<;ao cortical -,
e justamente 0 que melhor pode preparar as perguntas com que
se ha de interrogar a superffcie do c6rtex.
Pois e somente ap6s a analise IingUistfca do fenomeno da
linguagem que se pode legitimamente
estabelecer a rela<;ao que
ele constitui no sujeito e, ao mesmo tempo, delimitar a ordem
das "maquinas"
(no sentido puramente associativo que tern esse
termo na teoria matematica das redes) capazes de realizar esse
fenomeno.
Nao e menos nota vel que tenha sido a experiencia freudiana
que induziu 0 autor destas linhas na dire<;ao aqui exposta.
Passemos,
pois, ao que essa experiencia
acrescenta a nossa
questao.

1. 0 que nos trouxe Freud aqui? Entramos no assunto afirmando
que, quanto ao problema da psicose, essa contribui<;ao levara a
uma recafda.
Ela e imediatamente
sensfvel no simplismo dos recursos
invocados em concep<;6es que se reduzem, todas, a este esquema
fundamental:
como fazer passar 0 interior para 0 exterior? 0
sujeito, efetivamente,
pode ate englobar aqui urn isso opaco,
pois de qualquer modo e como eu, isto e, de maneira inteiramente
expressa na atual orienta<;ao psicanalftica, como esse mesmo
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percipiens indestrutfvel, que ele e invocado na motivar,;ao da
psicose. Esse percipiens tern todo 0 poder sobre seu correlato
nao menos inalterado - a realidade -, e 0 modelo desse poder
e buscado num dado acessfvel a experiencia
comum, a da
projer,;ao afetiva.
Pois as teorias atuais destacam-se pelo modo absolutamentc
acrftico pelo qual esse mecanismo da projer,;ao e nelas utilizado.
Tudo objeta a isso e, no entanto, nada 0 impede, e ainda menos
a evidencia clfnica de que nao ha nada ern comum entre a
projer,;ao afetiva e seus pretensos efeitos delirantes, entre 0 ciume
da infiel e 0 do alcoolatra, por exemplo.
Embora Freud, ern sua tentativa de interpretar,;ao do caso do
Presidente Schreber, que e mal lida quando se a reduz aos
ramerr6es que vieram depois, empregue a forma de uma dedur,;ao
gramatical para expor as mudanr,;as de orientar,;ao da relar,;ao corn
o outro na psicose, ou seja, os diferentes meios de negar a
proposir,;ao eu 0 amo, donde se segue que esse jufzo negativo
estrutura-se ern dois tempos - primeiro, a inversao do valor do
verbo: eu 0 odeio, ou a inversao do genero do agente ou do
objeto: niio sou eu, ou entao, niio
ele, ela (ou vice-versa);
segundo, a permutar,;ao dos sujeitos: ele me odeia,
a ela que
ele ama, e ela que me ama -, os problemas logicos formal mente
implicados nessa dedur,;ao nao retem a atenr,;ao de ninguem.
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Mais ainda, se Freud, nesse texto, afasta expressamente
0
mecanismo da projer,;ao como insuficiente para explicar 0 problema, entrando nesse momenta numa elaborar,;ao muito longa,
detalhada e sutil sobre 0 recalque, mas oferecendo pedras de
espera para nosso problema, digamos apenas que estas continuam
a se perfilar, invioladas, acima da poeira levantada do canteiro
de obras psicanalftico.
2. Depois disso, Freud produziu a Introduf'iio ao narClSlsmo.
Serviram-se dela para 0 mesmo fim, para urn bombeamento,
aspirando e recalcando, ao sabol' dos tempos do teorema, a libido
pelo percipiens, que assim fica apto a inflar e desinflar uma
realidade-balao.
Freud forneceu a primeira teoria do modo pelo qual 0 eu se
constitui segundo 0 outro, na nova economia subjeti va determinada pelo inconsciente:
respondeu-se a ela aclamando nesse eu
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o reencontro do born e velho percipiens, resistente a tudo, e da
funr,;ao de sfntese.
.
Como nos surpreendermos
corn 0 fato de nao se haver tlra~o
disso outro beneffcio, no tocante a psicose, senao a promor,;ao
definitiva da nor,;ao de perda da realidade?
..
..
E isso nao e tudo. Ern 1924, Freud escreveu urn artlgo mCISIVO,
"A perda da realidade na neurose e na psico~e" " no qual chamou
atenr,;ao para 0 fato de que 0 problema nao e 0 ~a ~erda ?a
realidade, mas 0 expediente daquilo que vem su~stltUl-Ia .. Dlscurso para surdos, ja que 0 problema esta resolvldo: a 10Ja de
acessorios esta no interior, e eles sao retirados ao sabor das
necessidades.
De fato, e corn esse esquema que ate 0 Sl".Katan, nos estudos
ern que retoma tao atentamente as etapas da psicose e~ Sc.hl~e?er,
guiado por sua preocupar,;ao de desvenda!' a fas.e p~'e-pslcotlca,
satisfaz-se ao citar a defesa contra a tentar,;ao dos mstmtos, contra
a masturbac;ao e a homossexualidade,
no caso, para justificar 0
surgimento da fantasmagoria alucina~ori~, cortina in!erposta pela
operac;ao do percipiens entre a tendencla e seu estlmulo real.
Quanto nos teria essa simplicidade aliviado ern certo mom.en~o,
se a julgassemos
suficiente para explicar 0 problema da cnac;ao
literaria na psicose!
3. De resto, que problema ainda haveria de criar obstacul~s ~o
discurso da psicanalise, quando a implicar,;ao de uma tendenc~a
na realidade responde pela regressao de ambas? Que podena
fatigar esses espfritos que se conformam em que se Ihes fa!e de
regressao sem distinguir a regressao n~ estrutura: a. regl~essao n~
historia e a regressao no desenvolvlmento
(dlstmgUldas pOI
Freud em cada ocasiao, como topica, temporal ou genetica)?
Re~unciamos a nos deter aqui no inventario da confusao. Ele
e batido para aqueles a quem formamos e nao intere~sar~a aos
outros. Contentar-nos-emos
em propor, para sua medItar,;ao comum, 0 efeito de despaisante produzido - com respeito a uma
especulac;ao que se dedicou a girar e~ cfrculos e~tre desenvolvimento e meio ambiente - pela sImples menr,;ao dos trac;os
que, no entanto, sao 0 arcabour,;o do ediffcio fre~di~no, .q~~.is
sejam, a equivalencia, sustentada por Freud: da func;ao Imagmalla
do falo nos dois sexos (desespero, por mUlto tempo, dos cultuadores de falsas janelas "biologicas",
isto e, naturalistas),
0

como fase normativa da
complexo de castra\(ao, descoberto
assun\(ao de seu proprio sexo pelo sujeito, 0 mito do assassinato
do pai, tornado necessario pela presen\(a constitutiva do complexo
de Edipo em toda historia pessoal, e, last but not..., 0 efeito de
desdobramento
introduzido na vida amorosa pela propria instancia repetitiva do objeto sempre a ser reencontrado como unico.
Sera que ainda e preciso lembrar 0 caniter intrinsecamente
dissidente da no\(ao de pulsao em Freud, a disjun\(ao pOl' princfpio
da tendencia, de sua dire\(ao e de seu objeto, e nao apenas sua
"perversao"
original, mas sua implica\(ao numa sistematica
conceitual, aquela cujo lugar Freud marcou, desde os primeiros
passos de sua doutrina, com 0 tftulo de teorias sexuais infantis?
Acaso nao se ve que estamos ha muito tempo longe de tudo
isso, num naturismo educativo que ja nao tem outro principio
senao a no\(ao de gratifica\(ao e sua decorrencia, a frustra\(ao,
nao mencionada em parte alguma pOl' Freud?
Sem duvida, as estruturas reveladas pOl' Freud continuam a
sustentar, nao apenas em sua plausibilidade,
mas tambem em
seu funcionamento,
os vagos dinamismos com que a psicanalise
de hoje pretende nortear seu curso. Vma tecnica esvaziada so
seria mesmo mais capaz de "milagres"
nao fosse pelo
conformismo adicional que reduz seus efeitos aos de uma mescla
de sugestao social e supersti\(ao psicologica.
4. Chega a ser surpreendente que uma exigencia de rigor nunca
se manifeste senao em pessoas a quem 0 curso dos acontecimentos mantem, por algum aspecto, a margem desse concerto, como
a sra. Ida Macalpine, que nos coloca na situa\(ao de nos maravilharmos pOl' encontrar, ao Ie-la, um espfrito firme.
Sua crftica do chavao que se restringe ao fator da repressao
de uma pulsao homossexual, alias inteiramente indefinida, para
explicar a psicose, e magistral, e ela 0 demonstra com esmero
no proprio caso de Schreber. A homossexualidade,
pretensamente
determinante da psicose paranoica, e propriamente um sintoma
articulado em seu processo.
Esse processo iniciou-se muito antes, no momenta em que
surgiu seu primeiro sinal em Schreber, sob a aparencia de uma
dessas ideias hipnopompicas
que, em sua fragilidade, apresentam-nos uma especic de tomografias
do eu, ideia cuja fun~ao
imaginaria e-nos suficientemente
indicada em sua forma: como
seria belo ser uma mulher na hora da copula~ao.
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A sra. Ida Macalpine, embora inaugure af uma crft.ica justa,
acaba no entanto pOl' desconhecer que, se Freud deposltou tanta
enfase na questao homossexual,
foi, primeiro" ~ara de~onstr~r
que ela condiciona a ideia de grandeza no delIrlo: porem, mals
essencialmente,
ele denunciou ali 0 modo de altendade segundo
o qual se efetua a metamorfose do sujeito, ou, em outras palavras,
o lugar onde se sucedem suas "transferencias"
delirantes. ~la
teria feito melhor em se fiar na razao pela qU,al Freud, tambem
nesse caso, obstinou-se numa referencia ao Edipo com a qual
ela nao concorda.
Essa dificuldade a teria levado a descobertas que ~om certeza
nos teriam esclarecido, pois ainda esta tudo por dlzer no ~ue
tange a fun\(ao do chamado Edipo invertido. A sra., ~acalpl~e
prefere recha\(ar, nesse ponto, qualqu~r I~ecurso ao EdlPO, pala
supri-Io com uma fantasia de procna\(a~ que se obser:-,a na
crian\(a de ambos os sexos, e isso sob a forma de fant~slas de
gravidez que, alias, ela considera Iigadas a estrutura da hlpocon11

dria.
.
.
Essa fantasia e realmente essencial, e ate assinalarel. aqui que
o primeiro caso em que a obtive de um homem fOl por um

II. Quem quer provar demais acaba se perdendo. E. assim que a sr~. ~acalpine,
alias bastante inspirada ao se deter no carater - assmalado pe~o propno paclente
como excessivamente persuasivo (S. 39-IV) - da estImula9a? sugesllva a que
se entrega 0 prof. Flechsig (que tudo nos indica ter sldo de hablto maI~ calma)
junto a Schreber, quanto as promessas da sonoterapla que ele Ihe p~opoe, a Sla.
Macalpine, dizlamos, interpreta longamente os tema~ de p~'ocna9ao q.ue JUlg;
serem sugeridos por esse discurso (ver MemOlI's..., Dlscllssao: p.396, hnhas I
e 21), apoiando-se no emprego do verba 10 deltver para desl?naI 0 efelto esperado
do tratamento sobre sells disturbios, bem como no do adJellvo p~'oltfic, peto qual
ela traduz, alias exigindo demais dele, 0 termo al~mao ausgleblg [profun~~,
abundante], aplicado ao so no em causa. [0 verba deliver tern 0 senlldo de llVlal,
na forma de seu acrescimo a tradu9ao inglesa, " ... and gav~, me the hope of
delivering me of the whole illn.ess through one prolt{ic sleep , mas comporta
ainda entre outras, a acep9ao de parir, dar a luz. (N.E.)]
Or~ 0 termo to deliver nao e passlvel de discussao quanlo ao que traduz, pela
simpl~s razao de que nao ha nada para traduzir. Esfregamos ~s olhos dla,~e do
texto alemao. Esse verba foi simplesmente esquecldo pelo autol ,au pelo lIpo"rafo,
e a sra. Macalpine, em seu esfor90 de tradu9ao, no-Io devolveu madverlldamente.
Como nao considerar bem merecida a felicidade que ela deve ter expenmentado,
mais tarde, ao encontra-Io tao conforme a seus anseios?

caminho que marcou epoca em minha carreira, e nao se tratava
nem de urn hipocondrfaco nem de urn histerico.
. Essa fantasia, ela prova, ate com urn requinte mirabile nestes
dl,a~ que con-em, a necessidade de liga-Ia a uma estrutura simbolIca. Mas,~ pa~-a encontrar esta ultima fora do Edipo, ela vai
bus~ar referenclas etnograficas
cuja assimila~ao nos e diffcil
aquIlatar el~ seu. texto. Trata-se do tema "heliolftico",
do qual
urn dos m~ls emmentes paladinos da escola difusionista inglesa
f~z-se estelO. Sabemos do merito dessas concepc;:oes, mas elas
nao nos parecem apoiar minimamente a icteia que a sra. Macalpine
pretende dar de uma procria~ao assexuada como concep~ao
"primitiva" .12

processo. E e par isso que nos condenamos a deixar passar uma
e outra quando, na esperan~a de melhor apreende-Ias, desdenhamos a articula~ao simbolica que Freud descobriu juntamente
com 0 inconsciente,
e que de fato Ihe e consubstancial:
e a
necessidade
des sa articula~ao que ele nos expressa em sua
referencia metodica ao Edipo.

o erro da .sm. Macalpine se aquilata, alias, por ela chegar ao
resultado malS oposto aquele que procura.
. Ao ~sol.ar uma fantasia numa dinamica que ela qualifica de
mtrapslqUIca, segundo uma perspectiva que abre a respeito da
no~ao de transferencia,
ela acaba por apontar, na incerteza do
psico~ic~ ~ua~to a seu proprio sexo, 0 ponto sensfvel em que
d~~e mCldlr a mterven~ao do psicanalista, contrastando os felizes
eteltos dessa interven~ao com 0 efeito catastrOfico, de fato
consta~temente
observado nos psicoticos, de qualquer sugestao
no sentJdo do reconhecimento
de uma homossexualidade
latente.
Ora, a incerteza a respeito do proprio sexo e justamente urn
tra~o b~nal na histeria, cujas intromissoes no diagnostico a Sra.
Macalpme den uncia.
' E que ~enhuma forma~ao imaginaria e especffica,13 nenhuma
determmante,
nem na estrutura nem na dinamica de urn

e

12.

Macalpine, op. cit., p.361 e 379-80.

D. Perguntamos a ~ra. Macalpine (ver Memoirs ..., p.391-2) se 0 numero 9,
I~phcado como esta em dura~oes tao diversas quanto os prazos de 9 horas, 9
dIas, 9 meses ou 9 anos, que ela faz brolar a todo momento da anamnese do
pacIe~te, para reenconlra-Io na hora do relogio na qual sua angustia 0 levou a
InICIa~a sonot~rapIa aClma evocada, ou na hesita~ao entre 4 e 5 dias, renovada
em vanas ocaSJoes num mesmo perfodo de sua rememora~ao pessoal, deve ser
~onceb~do como fazendo parte como tal, isto e, como sfmbolo, da rela~ao
Imagmana Isolada pOI'ela como fantasia de procria~ao.
Essa pergunta interessa a todo 0 mundo, pois difere do uso feito pOI' Freud
no .Homem dos Lobos, da forma do numero Y, supostamente mantida pel~
extIemldade do pontelro no carrilhao pOI' ocasiao de uma cena percebida na

I'

If

I

5. Como imputar a sra. Macalpine 0 prejulzo desse desconhecimento, uma vez que, na impossibilidade
de ser dissipado, ele
tem estado sempre aumentando na psicanalise?
E por isso que, de urn lado, os psicanalistas
reduziram-se,
para definir a clivagem minima e realmente exiglvel entre a
neurose e a psicose, a apelar para a responsabilidade
do eu
perante a realidade: e 0 que chamamos de deixar 0 problema da
psicose no statu quo ante.
Urn ponto, no entanto, foi designado com muita precisao como
sendo a ponte da fronteira entre os dois domfnios.
Chegou-se ate a fazer 0 mais desmedido inventario a proposito
da questao da transferencia
na psicose. Seria falta de caridade
reunir aqui 0 que se disse a esse respeito. Vejamos nisso apenas
uma oportunidade de render uma homenagem ao esplrito da sra.
Ida Macalpine, quando ela resume nos seguintes termos uma
postura bastante con forme ao clima que atualmente se manifesta
na psicamilise: em suma, os psicanalistas afirmam-se em condi~oes de curar a psicose em todos os casos em que nao se trata
de psicose.14
Foi quanto a esse ponto que Midas, legiferando um di~ sobre
as indica~oes da psicanalise, exprimiu-se nestes termos: "E claro
que a psicanalise so e posslvel com um sujeito para quem existe
urn outro!" E Midas atravessou a ponte, ida e volta, tomando-a
por um terreno baldio. Como poderia ser de outra maneira, se
ele nao sabia que 0 rio estava ali?
termo outro, ate entao inaudito entre 0 povo psicanalftico,
nao tinha para ele outro senti do senao 0 do murmurio dos juncos.

o

idade de urn ano e meio, para reencontni-Ia no bater das asas da borboleta, nas
pernas abertas de uma mo~a etc.
14. LeI' p. cit. de sua introdu~ao, p.13-9.

Alias se nos restasse alguma duvida, Freud denominou 0
lugar d~ inconsciente
pOl' urn termo que 0 impressionara
em
Fechner (que, em seu experimentalismo,
nao era em absoluto 0
realista que nos sugerem nossos manuais): ein anderer Schauplatz, uma outra cena; e 0 retomou vinte vezes em suas obras
inaugurais.
.
Esperando que essa aspersao de agua fresca tenha reammado
os espfritos, passemos a formular;ao cientffica da relar;ao com
esse Outro do sujeito.

I. E realmente impressionante
que uma dimensao que se faz
sentiI' como a de Outra-coisa
em tantas experiencias
que os
homens vivem, nao, em absoluto, sem pensar nelas, e sim
pensando, mas sem pensar que pensam, e, como Telemaco,
pensando na despesa, nunca tenha sido pensada ate ser congruentemente dita pOl' aqueles a quem a ideia de pensamento garante
pensar.

o

desejo, 0 tedio, a reclusao, a revolta, a prece, a vigflia (eu
gostaria que nos detivessemos
nesta, ja que Freud se refere
expressamente a ela atraves da evocar;ao, no meio de seu Schrebel', de uma passagem do Zaratustra de NietzscheI5), 0 panico,
enfim, estao af para nos atestar a dimensao desse Alhures e para
nos chamar a atenr;ao para isso, nao digo como simples estados
d' alma que 0 pensa-sem-rir
pode colocar em seu lugar, POl'em,
muito mais consideravelmente,
como princfpios permanentes das'
organizar;6es coletivas, fora das quais a vida humana nao parece
poder manter-se pOl' muito tempo.
Sem duvida, nao e impossfvel que 0 mais pens<ivel pensaem-pensar, ele mesmo pensando ser essa Outra-coisa, possa tel'
sempre tolerado mal essa eventual concorrencia.
Mas, essa aversao torna-se perfeitamente clara, uma vez feita
a junr;ao conceitual, na qual ninguem pensara ate entao, desse
Alhures com 0 lugar, presente para todos e vedado para cada
urn, ern que Freud descobriu que, sem que se pense nisso, e
portanto, sem que qualquer urn possa pensar estat pensando
melhor que outro, isso pen sa. Isso pensa urn bocado mal, mas
pensa corn firmeza, pois foi nesses termos que ele nos anunciou
o inconsciente: pensamentos que, se suas leis nao saG de modo
algum as mesmas de nossos pensamentos de todos os dias, nobres
ou vulgares, saG perfeitamente
articulados.
Mais urn meio, portanto, de reduzir esse Alhures a forma
imaginaria de uma nostalgia, de urn Parafso perdido ou futuro;
o que encontramos
af e 0 parafso dos amores infantis onde
baudelaire de Deus!, ele se abstem de coisas escandalos~s.
'

15. Antes do nascer do sol, Vor SOl1nenm~fgang: Also sprach Zarathustra,
Teil. Trata-se do 4° canto dessa terceira parte .•

Dritter

2. Aplicaremos, "para fixar as ideias" e as ~~mas aqu~ penando:
aplicaremos a dita relar;ao ao esquema L, Ja produzldo e aqut
simplificado:

I

II I

que significa que 0 estado do sujeito S (neurose ou psicose)
depende do que se desenrola no Outro A. 0 que nele s~ desenrola
articula-se como urn discurso (0 inconsciente e 0 dlscurso do
Outro), do qual Freud procurou inicialmente definir a si?t~xe
relativa aos fragmentos que nos chegam em momentos pnvtlegiados, sonhos, lapsos, chistes.
_
Nesse discurso, como estaria 0 sujeito implicado, se dele nao
fosse parte integrante? Ele 0 e, corn efeito, enquanto repuxado
para os quatro cantos do esq~ema, o~ seja, S,. sua ,inefavel e
estupida existencia, a, seus obJetos, a , seu eu, IStO e, 0 que se
reflete de sua forma em seus objetos, e A, lugar de onde Ihe
pode ser formulada a questao de sua eXiste~cia. ,
_
Pois uma verdade da experiencia, para a analise, e que a questao
de sua existencia coloca-se para 0 sujeito, nao sob a feir;ao da
angustia que ela suscita no nfvel do eu, e que e apenas urn elemento
de seu cortejo mas como uma pergunta articulada: "Que sou eu
nisso?" , conc~rnente a seu sexo e sua contingencia no ser, isto e,
a ele ser homem ou mulher, pOl' urn lado, e pOl' outro, ao fato que

poderia nao se-Io, os dois conjugando seu misterio e enlac;:ando-o
aos sfmbolos da procriac;:ao e da morte. Que a questao de sua
existencia inunde 0 slljeito, suporte-o, invada-o ou ate 0 dilacerc
pOl' completo, e 0 que testemllnham ao analista as tens6es, as
sllspens6es e as fantasias com que ele depara; mas resta ainda
dizer que e sob a forma de elementos do discurso particular que
essa questao no Outro se articula. Pois e pOl' esses fenomenos se
ordenarem nas figuras desse discurso que eles tern fixidez de
sintomas, que sao legfveis e se resolvem ao serem decifrados.
3. Convem ainda insistir em que essa questao nao se apresenta
no inconsciente
como inefavel, em que essa questao e urn
questionamento
ali, ou seja, em que, antes de qualquer analise,
ela ja esta articulada em elementos discretos. Isso e capital, pois
esses elementos sao os que a analise linguistfca nos ordena isolar
como significantes, e ei-Ios captados em sua func;:ao em estado
puro, no ponto simultaneamente
mais inverossfmil e mais verossfmil:
0 mais inverossfmil,
pois sua cadeia que eles formam
mostra subsistir numa alteridade em relac;:ao ao sujeito, tao radical
quanto ados hier6glifos ainda indecifraveis na solidao do deserto'
0 mais verossfmil,
porque somente ali pode aparecer se~
ambiguidade a func;:ao que eles tern de induzir no significado a
significac;:ao, impondo-Ihe sua estrutura.

Pois, certamente, os sulcos que 0 significante cava no mundo
real vao buscar, para alarga-Ias, as hiancias que ele Ihe oferece
como ente, a ponto de poder persistir uma ambiguidade quanta
a apreender se 0 significante nao segue ali a lei do significado.
Mas, 0 mesmo nao acontece no nfvel do questionamento,
nao
do lugar do sujeito no mundo, pOl'em de sua existencia como
sujeito, questionamento
este que, a partir dele, vai estender-se
a sua relac;:ao intramundana com os objetos e a existencia do
mundo, na medida em que ela tambem pode ser questionada
para-alem de sua ordem.
4. E capital constatar, na experiencia do Outro inconsciente para
onde Freud nos guia, que a questao nao encontra seus con torn os
em pululac;:6es protom6rficas
da imagem, em intumescencias
vegetativas, em franjas anfmicas que se irradiam das palpitac;:6es
da vida.
,
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Nisso reside toda a diferenc;:a entre sua orientac;:ao e a da escola
de lung, que se prende a essas fOl'mas: Wandlungen der Libido.
Essas formas podem ser promovidas ao.primeiro ~Iano ~e ~ma
pratica divinat6ria, pois podemos produz~-Ias,.at!·~ves de tecm.cas
apropriadas (promovendo
as criac;:6es Imaglllanas:
devanelOs,
desenhos etc.), num sftio localizavel: vemo-Io e~ nosso esqu,e~a,
estendido entre a e a', ou seja, no veu da mlragem narCISlca,
eminentemente
adequada para sustentar, por seus efeitos de
seduc;:ao e captura, tudo 0 que nela vem refletir-se.
Se Freud rejeitou essa prcitica divinat6ria, foi no P?nto e~
que ela negligenciava
a func;:ao diretiva ~e. uma artlculac;:ao
sicrnificante, que adquire efeito por sua leI Illterna e pOl' urn
m~terial submetido a pobreza que Ihe e essencial.
.
Do mesmo modo, e em toda a medida em que esse estJio de
articulac;:ao se manteve, grac;:as ao verba freudiano, ainda que
desmembrado,
na comunidade
que se pretende ortodoxa, que
subsiste uma diferenc;:a igualmente profunda entre as duas escoJas,
embora, no ponto a que as coisas chegara~, nenhu~a das duas
esteja em condic;:6es de formular a razao dl.sso. ~e~la~te.o
que
o nfveI de sua pratica logo parecera reduzlr-se a dlstancla dos
modos de devaneio dos Alpes e do Atlantico.
Para retomar a f6rmula que tanto agradara a Freud na boca
de Charcot, "isso nao impede que exista" 0 Outro em seu
Jugal' A.
Pois, retirem-no dali e 0 homem ja nem sequer conseglle
sustentar-se na posic;:ao de Narciso. A anima, como que. pelo
efeito de um elastico, reduz-se ao animus, e 0 animus, ao ammal,
o qual, entre Sea, mantem com seu Umwelt "relac;:6es extern as"
sensivelmente mais fntimas do que as nossas, sem que se possa
dizer, de resto, que sua relac;:ao com 0 Outro seja nUI~, mas
apenas que ela nao nos aparece de outro modo senao em
esponidicos esboc;:os de neurose.
5. 0 £ do questionamento
do sujeito em sua eXisten~ia tern uma
estrutura combinat6ria
que nao convem confundlr com seu
aspecto espacial. Nessas condic;:6es, e realment~ 0 pr6prio significante que deve articular-se no Outro, e especlalmente em sua
topologia de quaternario.
Para sustentar essa estrutura, encontramos nela os tres ,slgmficantes onde se pode identificar 0 Outro no complexo de Edipo.
A

•

•

da reprodu~ao
Eles bastam para simbolizar as significa~6es
sexuada, sob os significantes da rela~ao amorosa e da procria~ao.
quarto tenno e dado pelo sujeito em sua realidade, como
tal foraclufda no sistema e so entrando sob 0 modo do morto
no jogo dos significantes,
mas tornando-se 0 sujeito verdadeiro
a medida que esse jogo dos significantes vem dar-lhe significa~ao.
Esse jogo dos significantes, com efeito, nao e inerte, ja que
e animado, em cada partida particular, por toda a historia da
ascendencia
dos outros reais que a denomina~ao
dos Outros
significantes
implica na contemporaneidade
do sujeito. Mais
ainda, esse jogo, na medida em que se institui como regra
para-alem de cada parte, ja estrutura no sujeito as tres instiincias
- eu (ideal), realidade e Supereu - cuja determina~ao sera 0
tema da segund(J. topica freudiana.
sujeito, por outro lado, entra no jogo como morto, mas e
como vivo que ira joga-lo, e em sua vida que precisani usar 0
naipe que naquela ocasiao ele anuncia. Ele 0 fara servindo-se
de um set de figuras imaginarias, selecionadas dentre as inumeras
formas das rela~6es anfmicas, e cuja escolha comporta uma certa
arbitrariedade, ja que, por superpor-se homologicamente
ao ternario simbolico, ela tem de ser numericamente
reduzida.
Para tanto, a rela~ao polar pela qual a imagem especular (da
rela~ao narcfsica) se Iiga, como unificadora, ao chamado conjunto
de elementos imaginarios do corpo dito despeda~ado fornece um
par, que nao e preparado apenas por uma conveniencia natural
de desenvolvimento
e de estrutura para servir de homologo a
rela~ao simbolica Mae-Crian~a. 0 par imaginario do estadio do
espelho, pelo que manifesta de contranatureza,
se convem relaciona-Io com uma prematura~ao especffica do nascimento no
homem, mostra-se apropriado para dar ao triiingulo imaginario
uma base que a rela~ao simbolica possa de alguma forma abarcar.
(Ver 0 esquema R.)
Com efeito, e pela hiiincia que essa prematura~ao
abre no
imaginario, e onde pululam os efeitos do estadio do espelho,
que 0 animal humano e capaz de se imaginar mortal; nao que
possamos dizer que ele pudesse faze-Io sem sua simbiose com
o simbolico, mas sim que, sem essa hiiincia que 0 aliena em sua
propria imagem, nao poderia produzir-se essa simbiose com 0
simbolico onde ele se constitui como sujeito para a morte.

o

o

6. 0 terceiro termo do ternario imaginario, aquele em que 0
sujeito se identifica, em oposi~ao, com seu ser de vi vente, na~a
mais e senao a imagem falica, cujo desvelamento nessa fun~ao
nao constitui 0 menor dos escandalos da descoberta freudiana.
Inscrevamos aqui des de ja, a tftulo de visualiza~ao conceitual
desse duplo ternario, 0 que chamaremos doravante de esquema
R, e que representa as linhas de condicionamento
do perce~tuln,
ou, em outras palavras, do objeto, na medida em que essas Imhas
circunscrevem
0 campo
da realidade, bem longe de apenas
dependerem dele.
.
Assim e que, considerando os vertices do tnangul? slm~ohco
_ I como ideal do eu, M, como 0 significante do obJeto pnmordial: e P, como a posi~ao em A do Nome-do-Pai -, podemos
apreender como 0 aprisionamento homologico d~ significa~ao ~o
sujeito S sob 0 significante do falo pode repercu~ll~ na sust~nta~ao
do campo da realidade, delimitado pelo quadnlater~ MI~J1: ?s
outros dois vertices, i e In, representam os dois termos Imagmanos
da rela~ao narcfsica, ou seja, 0 eu e a imagem especular.
A
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Podemos assim situar, de i aM, ou seja, em a, as extremidades
dos segmentos Si, Sa I, Sa2, San, SM, onde colocar as figuras
do outro imaginario nas rela~6es de agressao erotica em que elas
se realizam' tal como, de In a I, ou seja, em a', as extremidades
dos segme~tos Sm, Sa d, Sa ,2, Sa ,n, SI, onde 0 eu se identi.fica,
desde sua Urbild especular ate a identifica~ao paterna do Ideal
do eu.16

16. E interessante localizar nesse esquema R 0 objeto G, para esclarecer
cle lraz para 0 campo da realidade (campo que 0 barra).

0

que

nosso semmano do ana de 1956-57
AS que acompanharam
sabem do us.o que fizemos do termirio imagimirio aqui exposto,
do qual a cnan<;:a, na condi<;:ao de desejada, constitui realmente
o vertice I, para restituir a no<;:ao de Rela<;:ao de objeto,17 um
tan~o desacreditada
pel a soma das asneiras que se pretendeu
validar nestes ultimos tempos sob sua rubrica, 0 capital de
experiencia que a ela se liga legitimamente.
Esse esquema, de fato, permite demonstrar as rela<;:6es que
se referem, nao aos estadios pre-edipianos,
que nao san inexis-

Qualqu:r que tenha side a insistencia que dcsde entao empenhamos para
desenvolvc-Io - enuncIando que esse campo s6 funciona ao se obturar pela
tela da fantasIa -, ISSOainda cxige muita aten9ao.
~alvez haja interesse em reconhecer que, entao enigmatico, mas perfeitamente
leglvcl para quem conhece a seqUencia, como e 0 caso quando se pretende
apOlar-se neIe, 0 que 0 esquema R exp6e e urn plano projetivo.
Em especIal, os pontos em que nao foi pOI'acaso (nem pOI'brincadeira) que
cscolhemos as Ietras pelas quais eles se correspondem, m M, i I, e que sac
aquele.;c~
que se enquadra 0 unico corte valido nesse esquema (ou seja, 0
corte 1I11, MI), mdlcam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda
de Moebius.
Basta dizer isso, ja que, a partir daf, esse campo sera apenas 0 lugar-tenente
da fantaSIa ao qual esse corte fomece toda a estrutura.
Queremos dizer que somente 0 corte revela a estrutura da superffcie inteira,
por poder destacar nela os dois elementos heterogeneos que sac (marcados em
nosso algontmo (SWa) da fantasia) 0 Sl, S ban'ado da banda, a ser esperada aqui
onde ela efetIvamente surge, isto e, recobrindo 0 campo R da realidade, eo a,
que cOlTesponde aos campos I e S.
POI·tanto, e como representante da representa9ao ria fantasia isto e como
sujeito originariamente recalcado, que 0 S, S ban'ado do desejo, 'suporta' aqui 0
campo da realIdade, e este s6 se sustenta pela extra9ao do objeto a, que, no
entanto, Ihe fomece seu enquadre.
Medindo pOI'escal6es, todos vetorializados pOI'uma intrusao apenas do campo
[ no campo R, 0 que s6 e bem articulado em nosso texto como efeito do
narcisismo, e inteiramente impossfvel, pOl·tanto, que queiramos reintroduzir af,
pOI'alguma porta dos fundos, que esses efeitos (Ieia-se "sistema das identifica90es") possam teoricamente fundal', seja de que maneira for, a realidade.
Quem acompanhou nossas exposi90es topol6gicas (que nao se justificam pela
estrutura da f,:ntas~a a ser articulada) deve saber perfeitamente que, na banda
de MoebiUS, nao ha nada de mensuravel a ser retido em sua estrutura, e que ela
se reduz, como 0 real aqui em questao, ao pr6prio corte.
Esta nota e indicativa do momento atual de nossa elabora9ao topol6gica Uulho
de 1966).
17. Titulo desse seminario.

tentes, e claro, mas san analiticamente
impensaveis (como evidencia suficientemente
a obra vacilante mas orientada da sra.
Melanie Klein), pOl'em as fases pre-genitais, tal como ordenadas
na retroa<;:ao do Edipo.
Todo 0 problema das pervers6es consiste em conceber como
a crian<;:a, em sua rela<;:ao com a mae, rela<;:ao esta constitufda
na analise, nao por sua dependencia vital, mas pela dependencia
de seu amor, isto e, pelo desejo de seu desejo, identifica-se com
o objeto imaginario desse desejo, na medida em que a propria
mae 0 simboliza no falo.
a falocentrismo produzido por essa dialetica e tudo 0 que
temos a reter aqui. Ele e, bem entendido, inteiramente condicionado pela intrusao do significante no psiquismo do homem, e
estritamente
impossfvel de deduzir de qualquer harmonia preestabelecida do dito psiquismo com a natureza que ele exprime.
Esse efeito imaginario, que so se pode experimental' como
discordancia
em nome do preconceito de uma normatividade
propria ao instinto, determinou, contudo, um longo debate, hoje
extinto, mas nao sem prejufzos, concernente a natureza primaria
ou secundaria da fase falica. Nao bastasse a extrema importiincia
da questao, essa querela mereceria nosso interesse pelas fa<;:anhas
dialeticas que imp6s ao dr. Ernest Jones para sustentar, a partir
da afirma<;:ao de sua plena concordiincia com Freud, uma posi<;:ao
diametralmente
contraria, qual seja, aquela que 0 transformou,
com nuan:es, sem duvida, no paladino das feministas inglesas,
aferradas ao princfpio do "cada urn com 0 seu": os boys com
o falo, as girls com a x ...

7. Essa fun<;:ao imaginaria do falo, portanto, Freud a desvelou
como piv6 do processo simbolico que arremata, em ambos os
sexos, 0 questionamento
do sexo pelo complexo de castra<;:ao,
a atual descaso pela fun<;:ao do faIn (reduzido ao papel de
objeto parcial) no concerto analftico nao passa da conseqiiencia
da profunda mistifica<;:ao em que a cultura mantem 0 sfmbolo,
entendendo-se
isso no senti do como 0 proprio paganismo so 0
produziu ao termino de seus mais secretos misterios.
Essa e, com efeito, na economia subjetiva, tal como a vemos
comandada pelo inconsciente, uma significa<;:ao que so e evocada
pelo que chamamos de metafora, precisamente
a metafora paterna.

E isso nos remete, ja que foi com a sra. Macalpine que optamos
por dialogar, a sua necessidade de se referir a urn "heliolitismo"
pelo qual pretende ver codificada a procriac;:ao numa cultura
pre-edipiana, na qual a func;:ao procriadora do pai seria eludida.
Tudo 0 que se possa formular nesse senti do, seja de que forma
for, s6 fara valorizar mais a func;:ao de significante que condiciona
a paternidade.
Pois, num outro debate da epoca em que os psicanalistas ainda
se interrogavam
sobre a doutrina, 0 dr. Ernest Jones, com uma
observac;:ao mais pertinente do que a anterior, nao introduziu urn
argumento menos improprio.
De fato, no que concerne as crenc;:as de uma certa tribo
australiana, ele se recusou a admitir que qualquer coletividade
humana pudesse desconhecer 0 dado da experiencia que consiste
em que, salvo excec;:ao enigmatica, nenhuma mulher engravida
sem ter tido urn coito, ou pudesse ignorar 0 intervalo exigido
por esse antecedente. Ora, esse merito, que nos parece concedido
com toda a legitimidade as capacidades humanas de observac;:ao
do real, e, muito precisarnente, 0 que nao tern a mfnima importancia nessa questao.
Pois, se 0 contexto simbolico a exige, nem por isso a paternidade deixa de ser atribufda ao encontro, pela mulher, de urn
espfrito nesta ou naquela fonte, ou num dado monolito em que
ele supostamente
habite.
E justamente isso que demonstra que a atribuic;:ao da procriac;:ao
ao pai so pode ser efeito de urn signifjcante
puro, de urn
reconhecimento,
nao do pai real, mas daquilo que a religiao nos
cnsinou a invocar como 0 Nome-do-Pai.
Nao hi certamente necessidade alguma de urn significante
para seu pai, nao mais que para estar morto, pOl"em, sem significante, ninguem jamais sabera nada sobre urn ou sobre 0 outro
desses estados de ser.
Relembro aqui, para uso daqueles a quem nada pode levar a
decisao de buscar nos textos de Freud urn complemento
aos
esclarecimentos
que seus monitores Ihes dispensam, com que
insistencia e frisada ali a afinidade das duas relac;:6es significantes
que acabamos de evocar, toda vez que 0 sujeito neurotico
(especialmente
0 obsessivo)
a manifesta pela conjunc;:ao dos
temas del as.

Com efeito, como nao haveria Freud de reconhece-Ia, quando
a necessidade de sua reflexao 0 levara a ligar 0 aparecimento
do significante do Pai, como autor da Lei, a morte, ou ate mesmo
ao assassinato do Pai? - assim mostrando que, se esse assassinato e 0 momento fecundo da dfvida aU"aves da qual 0 sujeito
se liga a vida e a Lei, 0 Pai simbolico, como aquele que significa
essa Lei, e real mente 0 Pai morto.

I. Podemos agora entrar na subjetividade do delfrio de Schreber.
A significac;:ao do falo, dissemos, deve ser evocada no imaginario do sujeito pela metafora paterna.
Isso tern urn senti do preciso na economia do significante, da
qual s6 podemos lembrar aqui a formalizac;:ao, familiar aos que
acompanham nosso seminario deste ana sobre as formac;:6es do
inconsciente, qual seja: af6rmula da metafora, ou da substitui(:iio
significante:
~.~'

$' x

->

S(!)
s

onde os S sao significantes, x e a significac;:ao desconhecida e s
e 0 significado induzido pela metafora, que consiste na substituic;:ao, na cadeia significante, de S' por S. A elisao de S', aqui
representada por seu risco, e a condic;:ao do sucesso da metafora.
Isso se aplica, assim, a metafora do Nome-do-Pai, ou seja, a
metafora que coloca esse Nome em substituic;:ao ao lugar primeiramente simbolizado pela operac;:ao da ausencia da mae.
Norne-do-Pai
Desejo da Mae

Desejo da Mae
Significado para 0 sujeito

N
->

d
orne-

p.
0- al
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Tentemos agora conceber uma circunstancia da posic;:ao subjetiva em que ao apelo do Nome-do-Pai
corresponda,
nao a
ausencia do pai real, pois essa ausencia e mais do que compatfvel
com a presenc;:a do significante,
mas a carencia do proprio
significante.

Nao se trata de uma concep<;ao para a qual nada nos prepare.
A presen<;a do significante no Outro e, com efeito, uma presen<;a
vedada ao sujeito na maioria das vezes, ja que, comumente, <5
em estado de reca1cado (verdrangt) que ela persiste ali, que dali
insiste em se representar no significado, all'aves de seu automatismo de repeti<;ao (Wiederholungszwang).
Extraiamos de varios textos de Freud urn termo suficientemente
articulado neles para torna-Ios injustificaveis, caso esse termo nao
designe ali uma fun<;ao do inconsciente distinta do reca1cado.
Consideremos demonstrado 0 que foi 0 cerne de meu semimirio
sobre as psicoses, ou seja, que esse termo se relaciona com a
implica<;ao mais necessaria de seu pensamento, quando este se
confronta com 0 fenomeno da psicose: 0 termo Verwerfung.
Ele se articula nesse registro como a ausencia da Bejahung,
ou jufzo da atribui<;ao, que Freud postula como precedente
necessario a qualquer aplica<;ao possfvel da Verneinung, que ele
Ihe op6e como jufzo de existencia, ao passo que 0 artigo inteiro
em que eIe destaca essa Verneinung como eIemento da experiencia analftica demonstra nela a confissao do proprio significante que eIa anula.
POItanto, e tambem ao significante que se refere a Bejahung
primordia), e outros textos permitem reconhecer isso, em especial
a carta 52 da correspondencia
com Fliess, onde ele e expressamente isoIado como termo de uma percep<;ao original, sob 0
nome de signo, Zeichen.
A Verwerfung sera tida por nos, pOltanto, como foraclusiio
do significante. No ponto em que, veremos de que maneira, e
chamado 0 Nome-do-Pai, po de pois responder no Outro urn puro
e simples furo, 0 qual, pela carencia do efeito metaforico,
provocara urn furo correspondente
no lugar da significa<;ao falica.
Essa e a unica forma pela qual nos e possfvel conceber aquilo
de que Schreber nos apresenta 0 resultado, como sendo urn dano
que ele so tern condi<;6es de desvendar parcialmente,
e onde,
diz-nos, com os nomes de Flechsig e Schreber, a expressao
"assassinato
d'almas"
(Seelenmord, S. 22-II) desempenha urn
papel essencial.18

18. Eis 0 texto: Einleitend habe ich dam zu bemerken, dass bei der Genesis der
betreffenden Entwicklung deren erste Anfdnge weit, vielleicht bis zum 18.

Esta claro que se trata af de uma desordem provocada na
jun<;ao mais fntima do sentimento de vida no sujeito, e a censUl.·a
que mutila 0 texto, antes do acrescimo que Schreber anuncla
nas explica<;6es bastante sinuosas que tenta fornecer de seu
processo, permite pensar que ele associava ao non~e de pess.oas
vivas fatos cuja divulga<;ao as conven<;6es da epoca tenam
dificuldade em tolerar. Do mesmo modo, falta pOI' completo 0
capftulo seguinte, e Freud, para exercer sua perspicacia, teve
que se contentar com a alusao ao Fausto, ao Freischutz e ao
Manfred de Byron, parecendo-Ihe esta ultima obra (da q~al ele
sup6e retirado 0 nome Ariman, ou seja, uma das apofamas de
Deus no delfrio de Schreber) adquirir de seu tema, nessa referencia, to do 0 seu valor: 0 heroi morre da maldi<;ao lan<;ada
sobre ele pela morte do objeto de urn incesto fraterno.
Para nos - posto que, com Freud, optamos por confiar num
texto que, a nao ser pOI' essas mutila<;6es decerto lamentaveis,
mantem-se como urn documento cujas garantias de credibilidade
equiparam-se as mais elevadas - e na forma mais desenvolvida
do delfrio, com a qual 0 livro se confunde, que nos empenharemos
em mostrar uma estrutura, que se revelara semelhante ao proprio
processo

da psicose.

2. Nessa
Freud ve
o delfrio
atribufdo

via, constataremos,
com
a conota<;ao subjetiva do
disp6e toda a sua tram a
as palavras, das quais os

a nuance de
inconsciente
em torno do
raios divinos

surpresa em que
reconhecido, que
poder de cria<;ao

(Gottesstrahlen)

sao a hipostase.
Isso come<;a como urn leitmotiv no primeiro capftulo, onde 0
autor se detem, inicialmente, no que 0 ato de fazer uma existencia
nascer do nada assume de chocante para 0 pensamento,
por

lahrhwulert zuriickreichen. einertheils die Namen Flechsig und Schreber [grifo
nosso] (wahrscheinlich nicht ill der Beschriinkung auf je ein Individuum der
betreffenden Falllilien) !/nd anderntheils der Begri{f des Seelenmords [como
"Sperrdruck" no texto] eille Hauptrolle spielen. ["Primeiramente devo notar
que, na genese da evolu~ao em questao, cujos prim6rdios vao longe, remontando
talvez ao seculo XVIlI, desempenham urn papel importante, por urn lado, os
nomes de Flechsig e Schreber (provavelmente sern se limitar a urn indivfduo
particular das respectivas famflias) e, por outro, 0 conceito de assassinato
d'alma" (Memorias..., op. cit., p.43). (N.E.)]

Ihe proporciona
contrariar a evidencia que a experiencia
transformac;oes de uma materia em que a realidade encontra
substiincia.

nas
sua

Schreber acentua esse paradoxo pOl' seu contraste com as
ide!as mais famiIiares ao homem que ele nos garante ser, como
s~ ISSO f?sse necessario: urn alemao gebildef na era guilherminlana, ahmentado peIo metacientificismo
haeckeliano, em comprovac;ao do que ele fornece uma lista de leituras, 0 que e uma
oportun.idade d~ completarmos,
reportando-nos
a ela, 0 que
GavarllI denomlOou, em algum lugar, de uma brava ideia do
Homem.'9

E justamente nesse paradoxa meditado da intrusao de urn
pensamento ate entao impensavel para ele que Schreber ve a
prova de que deve ter acontecido aIguma coisa que nao provem
de sua pr6pria mente: prova a qual, segundo parece, somente as
petic;~es de princfpio anteriormente
salientadas na posic;ao do
pSlquJatra nos colocam no direito de resistir.
3. Dito isso, por nosso turno, atenhamo-nos a uma sequencia de
fenomenos que Schreber estabelece em seu decimo quinto capftulo (S. 204-215).
Sabemos, nesse momento, que a sustentac;ao de seu lance no
jogo da coac;ao a pensar (Denkzwang)
a que 0 constrangem
as
pala:,ras de Deus (v. supra, 1-5) tern urn desafio dramatico, que
conslste ern que Deus, cujo poder de desconhecimento
veremos
mais adiante, tomando 0 sujeito por aniquilado,
deixa-o na
miseria ou largado (liegen lassen), amea~a esta a que voltaremos.
Basta, pOl'tanto, que 0 esforc;o de replica ao qual 0 sujeito se
encontra assim suspenso, digamos, ern seu ser de sujeito, venha a
faltar por urn momenta de Pensar-em-nada
(Nichtsdenken),
que
realm.ente parece ser 0 mais humanamente exigfvel dos repousos
(no dlzer de Schreber), eis 0 que se produz, segundo ele:
I. 0 que ele chama de 0 milagre do urro (Briillenwunder),
urn grito arrancado de seu peito e que 0 surpreende,
independentemente
de qualquer advertencia, esteja ele sozinho ou

19. Trala-se, em especial, da Natiirliche Schbpfungsgeschichte,
do dr. Ernst
Haeckel (Berlim, 1872), e da Urgeschichte del' Menschheit, de Otto Casari
(Brockhaus, Leipzig, 1877).

I (,I'I

diante de uma plateia horrorizada com a imagem que ele lhe
oferece de sua boca subitamente
escancarada diante do vazio
indizfvel, e que abandona 0 charuto que ali se fixava no instante
anterior;
2.0 grito de socorro (" Hiilfe" ntfen), emitido pelos "nervos
de Deus que se destacam da massa" , e cujo tom de lamentac;ao
e motivado pela extrema distiincia para a qual Deus se retira;
(dois fenomenos em que a dilacerac;ao subjetiva e sufieientemente indiscernfvel
de seu modo significante
para que nao
insistamos nisso);
3. A eclosao pr6xima, seja na zona oculta do campo perceptivo, no corredor ou no quarto ao lado, de manifestac;6es que,
sem serem extraordinarias,
impoem-se ao sujeito como intencionalmente produzidas para ele;
4. 0 aparecimento, no escalao seguinte do longfnquo, ou seja,
fora do alcance dos sentidos, no parque, no real, de criac;oes
miraculosas,
isto e, recem-criadas,
criac;oes estas que a sra.
Macalpine observa, com sutileza, pertencerem sempre a especies
voadoras: passaros ou insetos.
Porventura esses ultimos meteoros do delfrio nao aparecem
como 0 vestfgio de urn rastro, ou como urn efeito de franja,
mostrando os dois tempos ern que 0 significante que foi morto
no sujeito faz brotar de sua noite, primeiro, urn clarao de
significac;ao na superffcie do real, e depois faz 0 real iluminar-se
com uma fulguriincia projetada das profundezas de seu substrato
de nada?
E assim que, no auge dos efeitos alucinat6rios, as criaturas
que seriam as unicas a merecer 0 tftulo de alucinac;6es, se
quisessemos aplicar corn todo 0 rigor 0 criterio do aparecimento
do fenomeno na realidade, recomendam-nos
reconsiderar, em
sua solidariedade simb6lica, 0 trio do Criador, da Criatura e do
Criado que aqui se destaca.
4. E da posic;ao do Criador, corn efeito, que remontamos a do
Criado, que subjetivamente
a cria.
Unico em sua Multiplicidade,
Multiplo em sua Unidade (tais
san os atributos, aproximando-se
de Heraclito, com que Schreber
o define), esse Deus, de fato desdobrado numa hierarquia de
reinos que valeria urn estudo por si s6, degrada-se em seres
gatunos, de identidades desconectadas.
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Imanente nesses seres, cuja captura pOl' sua inclusao no ser
de Schreber amea<;a sua integridade, Deus nao deixa de tel' 0
suporte intuitivo de um hiperespa<;o, on de Schreber ve as proprias
transmissoes significantes conduzirem-se
ao longo de fios (Faden) que materializam 0 trajeto parabolico pelo qual elas entram
em seu cranio, atraves do occipital (S. 3l5-P.S. V).
Entretanto, no decorrer do tempo, Deus deixa ampliar-se cada
vez mais, sob suas manifesta~oes,
0 campo
dos seres sem
inteligencia, dos seres que nao sabem 0 que dizem, dos seres de
inanidade, tais como esses passaros miraculados, os passaros
falantes e os vestfbulos do ceu (Vorhofe des Himmels), onde a
misoginia de Freud detectou, a primeira olhadela, as avezinhas
brancas que eram as mocinhas nos ideais de sua epoca, venda
isso af confirmado pelos nomes proprios20 que 0 sujeito lhes
confere mais adiante. Digamos apenas que elas sao, para nos,
bem mais representativas pelo efeito de surpresa nelas provocado
pela similaridade dos vocabulos e pelas equivalencias puramente
homofOnicas em que elas se fiam para seu emprego (Santiago
= Cartago, Chinesentum = Jesum Christum etc., S. 21O-XV).
Na mesma medida, 0 ser de Deus em sua essencia afasta-se
para cada vez mais longe no espa<;o que 0 condiciona, recuo
este que e intufdo pela crescente lentifica~ao de suas palavras,
que chegam ate a escansao de um soletrar balbuciante
(S.
223-XVI). De modo que, seguindo unicamente a indica<;ao desse
processo, tomarfamos esse Outro unico com 0 qual se articula
a existencia do sujeito como sendo sOQretudo apropriado para
esvaziar os lugares (S., nota de 196-XIV) onde se desenvolve 0
murmurio das palavras, se Schreber nao tomasse 0 cuidado de
nos informar, de quebra, que esse Deus esta foraclufdo de
qualquer outro aspecto de intercambio. Ele 0 faz desculpando-se
por isso, mas, seja qual for seu pesar, cabe-Ihe realmente constata-Io: Deus nao e apenas impermeavel
a experiencia; ele e
incapaz de compreender
0 homem
vivo; so 0 apreende pelo
exterior (que com efeito parece ser seu modo essencial); toda

20. A rela<;:1iodo nome proprio com a voz deve ser situada na estrutura de dupla
vertente da linguagem em dire<;:1io 11mensagem e em dire<;:1ioao codigo, 11qual
ja nos referimos. Vide 1.5. E ela que decide sobre 0 carater de chiste do trocadilho
com 0 nome proprio.

the esta vedada. Vm "sistema de notas" (Aufschreios atos e pensamentos relem~ra,
e claro, de um modo aproximado, 0 caderninho de notas mantIdo
pelo anjo da guarda de nossas infancias catequizadas,
pOl'em,
mais alem disso, observe-se a ausencia de qualquer vestfgio de
sondagem dos rins ou dos cora~oes (S. 20 I).
f. tambem assim que, depois de a purifica<;ao das almas
(Lauterung) haver abolido nelas qualquer persistencia de sua
identidade pessoal, tudo se reduzira a subsistencia eterna dessa
verborreia, unico meio pelo qual Deus pode conhecer as proprias
obras construfdas pelo engenho dos homens (S. 300-P. S. II).
Como nao observar, aqui, que 0 sobrinho-neto do autor das
Novae species insectorwn (Johann-Christian-Daniel
von Schreber) frisa que nenhuma das criaturas miraculadas e de uma nova
especie, nem acrescentar que, ao contrario da sra. Macalpine que nelas reconhece a Pomba que, do rega<;o do Pai, veicula
para a Virgem a mensagem fecunda do Logos -, elas mais nos
evocam sobretudo aquela que 0 ilusionista faz saltar da abertura
de seu colete ou de sua manga?
Com isso acabaremos, enfim, por nos espantar com 0 fato de
que 0 sujeito atormentado
por esses misterios nao hesite, por
mais Criado que seja, em antepor com suas palavras as ciladas
de uma consternadora estupidez de seu Senhor, nem em se manter
em oposi<;ao e contra a destrui<;ao que ele 0 acredita capaz de
empregar em rela<;ao a ele e em rela~ao a qualquer um, atraves
de um direito fundamentado
em nome da Ordem do Mundo
(Weltordnung), um direito que, pOl' estar do seu lade, motiva 0
singular exemplo da vitoria de uma criatura a quem uma cadeia
de desordens fez tombar sob 0 golpe da "perffdia" de seu criador.
(" Perffdia" , essa palavra so Ita, nao sem reservas, esta em Frances:

interioridade

besystem) on de se conservam

I~Cl

'I

S. 226-XVI.)
Nao havera af, um estranho contraponto em rela~ao a cria~ao
contfnua de Malebranche,
nesse criado recalcitrante,
que se
sustenta contra sua queda unicamente por meio da sustenta~ao
de seu verba e por sua confian~a na fala?
Isso bem mereceria uma repassada nos autores do vestibular
de filosofia, dentre os quais talvez tenhamos desdenhado demais
dos que estao fora da linha da prepara~ao do homenzinho
psicologico
em que nossa epoca en contra a medida de um
humanismo talvez meio insfpido, nao acham?
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De Malebranche ou de Locke,
Mais maligno 0 mais maluco ...
Sim, mas, qual e ele? Ai e que esta 0 xis do problema, meu
caro colega. Vamos, deixe esse ar empertigado! Afinal, quando
e que voce se sentira a vontade, quando csta em sua cas a?
5. Tentemos agora transpor a posic;ao do sujeito, tal como se
constitui aqui na ordem simbolica, para 0 ternario que a situa
em nosso esquema R.
Entao nos parece real mente que, se 0 Criado I assume ali 0
lugar em P deixado vago pela Lei, 0 lugar do Criador designa-se
pOl' esse liegen lassen [deixar largadoJ, esse abandono fundamental em que parece desnudar-se,
pela foraclusao do Pai, a
ausencia que permitiu construir-se na primordial simbolizac;ao
oM da Mae.
De um ao outro, uma linha que culminaria nas Criaturas da
fal~, ocupando 0 lugar do filho recusado as esperanc;as do sujeito
(v. mfra, P6s-escrito), seria assim concebivel como contornando
o furo cavado no campo do significante
pela foraclusao do
NOIpe-do-Pai (ver Esquema I, p.578).
E .em .tor~? desse buraco em que falta ao sujeito 0 suporte da
cadela slgmhcante,
e que nao precisa, como se constata ser
inefavel pa~'~ ser panico, que se trava toda a luta em que 0 sUJeito
se re~onstrol. Essa ~uta, ele a conduziu em sua honra, e as vaginas
d~ ceu (outro senti do da palavra Vorhole, v. supra), as jovens
mlraculadas que cercavam as bordas do furo com sua corte
fizeram sua glosa com seus gOljeios de admirac;ao arrancado~
de suas goelas de harpias: " Verfluchter Kerl! SUjeitinho danado!"
Em outros tempos, urn espertalhao. Infelizmente, pOl' antifrase.
5. ~?is ~a desde antes abrira-se para ele, no campo do imaginario,
a hIancla que correspondia a falta da metafora simbolica, aquela
que so poderia encontrar meios de se resolver na efetivac;ao da
Entmannung (emasculac;ao).
Objeto de horror para 0 sujeito, inicialmente,
depois aceita
como urn compromisso
razoavel (verniinftig,
S. In-XIII),
e
desde entao, decisao irreversivel (S., nota da p.179-XIII) e motivo
futuro de uma redenc;ao concernente ao universo.
Se nem pOl' isso ficamos Iivres do termo Entmannung,
ele
certamente nos embarac;ara menos do que a sra. Ida Macalpine,
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na poslc;ao que dissemos ser a sua. Ela decerto pensa pOl' as
coisas em ordem ao colocar a palavra unmanning em lugar da
pala\'ra emasculation, que 0 tradutor do volume III dos Collected
Papers acreditara inocentemente
bastar para traduzi-la, ou ao
tomar suas precauc;6es contra a manutenc;ao dessa traduc;ao na
versao autorizada em preparac;ao. Sem duvida ela conservaria
nisso alguma imperceptivel
sugestao etimologica pela qual se
diferenciariam
esses termos, apesar de sujeitos a urn emprego
identico.21
Mas, de que adianta isso? Sera que a sra. Macalpine, repelindo
como impropere22 a invocac;ao de um 6rgao que, reportando-se
as Memorias, encontra-se unicamente destinado, segundo ela, a
uma reabsorc;ao pacifica nas entranhas do sujeito, pretendendo
com isso dar-nos uma imagem da dissimulac;ao temerosa em que
ele se refugia quando tremelica, ou da objec;ao de consciencia
em cuja descric;ao se detem com malfcia 0 autor do Satyricon?
Ou acreditaria ela, quem sabe, que algum dia se tenha tratado
de uma castrac;ao real no complexo do mesmo nome?
Sem duvida, ela tern razao de observar a ambigilidade que
existe em tomar como equivalentes a transformac;ao do sujeito
em mulher (Verweiblichung)
e a evirac;ao (pois e esse mesmo 0
sentido de Entmannung).
Mas ela nao percebe que essa ambigilidade e a da propria estrutura subjetiva que a produziu aqui,
a qual comporta que aquilo que confina, no nivel imaginario,
com a transformac;ao do sujeito em mulher e justamente 0 que
o faz abdicar de qualquer heranc;a da qual ele possa legitimamente
esperar a atribuic;ao de urn penis a sua pessoa. E isso porque,
caso ser e ter excluam-se por principio, eles se confundem, ao
menos quanto ao resultado, quando se trata de uma falta. 0 que
nao impede que sua distinc;ao seja decisiva para 0 que se segue.
Como podemos perceber ao observar que nao e pOl' estar
foracluido do penis, mas porter que ser 0 falo, que 0 paciente
estara fad ado a se tornar uma mulher.

Macalpine, op. cit., p.398.
Essa e a ortografia da palavra inglesa atualmente em uso na adminivel
tradu~ao em versos dos primeiros dez cantos da !liada por Hugues Salel, que
deveria bastar para faze-Ia sobreviver em frances.
21.

22.
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A paridade simbolica Madchen = Phallus, ou, em ingles, a
equac;;ao Girl
Phallus, como se expressa 0 sr. Fenichel,23 a
quem ela fornece 0 tema de urn ensaio merit6rio, ainda que meio
embrulhado, tern sua raiz nos caminhos imagimirios por onde 0
desejo da crianc;:a vem a se identificar com a falta-a-ser da mae
a qual, e claro, ela mesma foi apresentada pela lei simbolic~
onde essa falta se constitui.
E essa mesma mola que faz com que as mulheres sirvam, no
real, ainda que isso as desagrade, de objetos das trocas que as
estruturas elementares de parentesco ordenam e que, ocasionalmente, perpetuam-se no imaginario, enquanto 0 que se transmite
paralelamente
na ordem simbolica e 0 falo.

=

6. Aqui, seja qual for a identificac;:ao pela qual 0 sujeito assumiu
o desejo da mae, ela desencadeia, pOl' ser abalada, a dissoluc;:ao
do tripe imaginario (e de se notal' que e no apartamento da mae,
onde foi se refugiar, que 0 sujeito tern seu primeiro acesso de
confusao ansiosa com impulso suicida: S, 39-40-IV).
Sem d~vida, a adivinhac;:ao do inconsciente adverte 0 sujeito,
desde, mu~to cedo, de que, na impossibilidade
de ser 0 falo que
falta a mac, resta-Ihe a soluc;:ao de ser a mulher que falta aos
homens .
. .Esta. justamente
nisso 0 senti do da fantasia - cuja relac;:ao
mUlto ressaltada em seu escrito e que citamos acima - do
perfodo de incubac;:ao de sua segunda enfermidade, isto e, a ideia
de que" seria belo ser uma mulher na hora da copulac;:ao". Esse
lugar-comum da literatura schreberiana fixa-se aqui em seu lugar.
Essa soluc;;ao, no entanto, era entao prematura. Pois, quanta
a Menschenspielerei (termo surgido na Ifngua fundamental, que
significa, na Ifngua de nossos dias, rififi entre os homens) que
normal mente deveria seguir-se, pode-se dizer que 0 apelo aos
bravos seria urn completo fracasso, em razao de se haverem
tornado estes Uio improvaveis quanta 0 proprio sujeito, isto e,
tao desprovidos quanta ele de qualquer falo. E que fora omitido
101
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no imaginario do sujeito, nao menos para eles do que para ele,
aquele trac;:o paralelo ao trac;:ado de sua Figura que podemos vel'
num desenho do Pequeno Hans, e que e familiar aos conhecedores
do desenho do menino. E que os OlltroS ja nao eram, a partir
daf, senao "imagens de homens feitos as pressas", para u_nir
nessa traduc;:ao dos fliichfig hingemachfe Manner as observac;:oes
do sr. Niederland sobre os empregos de hinmachen com 0 voo
,
.
d f
~ 24
de Edouard PIchon no usa 0 ranees.
De modo que 0 assunto estava em vias de marcar passe de
maneira bastante desonrosa, se 0 sujeito nao tivesse encontrado
meios de resgata-lo brilhantemente.
Ele mesmo articulou a safda (em novembro de 1895, isto e,
dois anos depois do comec;:o de sua doenc;:a) sob 0 nome de
Verso/mung: a palavra tern 0 sentido de expiac;:ao, propiciac;:ao
e em vista das caracterfsticas
da Ifngua fundamental, deve ser
ainda mais puxada para 0 senti do primitivo de Siihne, ~u seja,
para 0 de sacriffcio, embora seja acentuada no sentldo do
compromisso
(compromisso
razoavel, d. p.570, com que 0
sujeito motiva a aceitac;:ao de se~ des.tino~.
,..
.
Aqui, indo bem alem da raclOnahzac;:ao do proprIO sUJelto,
Freud admite, paradoxalmente,
que a reconciliac;:ao (ja que foi
esse 0 senti do insfpido que se escolheu em Frances) que 0 sujeito
menciona encontra sua mola na negociata do parceiro que ela
comporta, ou seja, na considerac;:ao de que a mulher .de Deus
contrai, em todo caso, uma aJianc;:a de natureza a satisfazer 0
mais exigente amor-proprio.
Cremos poder dizer que, nesse ponto, Freud faltou para com
suas proprias normas, e da maneira mais contraditoria, no ~entido
de haver aceitado como momento decisivo do delfrio aqUllo que
recusara em sua concepc;:ao geral, ou seja, de fazer 0 tern a
homossexual
depender da ideia de grandeza (damos a nossos
leitores 0 credito de conhecerem 0 texto dele).
Essa falha encontra sua razao na necessidade, isto e, no fato
de que Freud ainda nao havia formulado a Introdufiio ao nar-

cisismo.
23. Die symbolische Gleichung Mddchen = Phallus, in Int. Zeitschrift Iiir
Psychoanalyse, XXII, 1936, posteriormente traduzido sob 0 tftulo de The
Symbolic Equation Girl = Phallus, no Psychoan.alytic Quarterly, 1949, XX, vol.
3, p.303-24. Nossa Ifngua permite-nos introduzir af 0 termo pucelle (donzela),
em nossa opiniiio mais apropriado.

24. Cf. Niederland, W.G., 1951, "Three Notes on the Schreber Case", Psycl1Oanal. Quarterly, XX, 579. Edouard Pichon e 0 autor da traduyiio desses termos
em frances pOI'"sombras de homens feitos as pressas".

7. Sem duvida, nao Ihe teria escapado, tres anos depois (19111914), a verdadeira mol a da inversao da posis;ao de indignas;ao
que a ideia da Entmannung inicialmente suscitara na pes so a do
sujeito: e que, muito precisamente, nesse intervalo 0 sujeito havia

E grande 0 interesse nisso, ja que e certo que 0 uso desse
termo na interpretas;ao pode acarretar graves prejufzos, se nao
for esclarecido pOl' relas;6es simb6licas que aqui consideramos
determinantes.

morrido.
Pelo menos, foi esse 0 acontecimento
que as vozes, sempre
informadas por boas Fontes e sempre a altura delas em seu servis;o
de informas;6es, the deram a conhecer a posteriori, com sua data
eo nome do jornal em que ele passara para a coluna necrol6gica
(S. 81- VII).
Quanto a n6s, podemos nos contentar com a confirmas;ao que
nos trazem os atestados medicos, dando-nos, no momenta conveniente, 0 quadro do paciente mergulhado em estupor catatonico.
Suas recordas;6es desse momento, como e de praxe, nao faltam.
E assim que ficamos sabendo que, modificando 0 costume que
pretende que se fas;a a travessia para a morte com os pes adiante,
nosso paciente, para transpo-la apenas de passagem, contentou-se
em ficar com os pes do lado de fora, isto e, projetados pela
janela, sob 0 tendencioso pretexto de buscar refrescar-se (S.
172-XII), talvez reatualizando, dessa maneira (deixamos isto a
aprecias;ao dos que s6 se interessam aqui pela transformas;ao
imagimiria), a mostras;ao de seu nascimento.
Mas essa nao e uma carreira que se retome, aos cinqiienta
anos bem vividos, sem experimentar uma certa inquietas;ao. Daf
o retrato fiel que as vozes, analistas, digamos, Ihe dao dele
mesmo, como urn "cadaver leproso conduzindo outro cadaver
leproso" (S. 92- VII), descris;ao brilhantfssima, convenhamos, de
uma identidade reduzida ao confronto com seu duplo psfquico,
mas que, alem disso, deixa patente a regressao do sujeito, nao
genetica, mas t6pica, ao estadio do espelho, na medida em que
a relas;ao com 0 outro especular reduz-se af a seu gume mortal.
Essa foi tambem a epoca em que seu corpo nao passava de
urn agregado de colonias de "nervos" estrangeiros, uma especie
de dep6sito de fragmentos soltos das identidades de seus perseguidores (S. XIV).
A relas;ao disso tudo com a homossexualidade,
certamente
manifesta no dellrio, parece-nos exigir uma determinas;ao mais
detalhada do uso que se pode fazer dessa referencia na teoria.

8. Cremos que essa determinas;ao simb6lica se demonstra na
forma como a estrutura imaginaria vem a se restabelecer. Nessa
etapa, esta apresenta dois aspectos que 0 pr6prio Freud distinguiu.
o primeiro e 0 de uma pratica transexualista, nem urn pouco
indigna de ser aproximada da "perversao",
cujos tras;os foram
25
esclarecidos, desde entao pOl' numerosas observas;6es.
Muito mais que isso, devemos assinalar 0 que a estrutura que
aqui destacamos po de tel' de esclarecedor com respeito a singularfssima insistencia, mostrada pelos sujeitos dessas observas;6es,
em obter para suas exigencias mais radicalmente retificadoras a
autorizas;ao ou, se assim podemos dizer, a mao-na-massa de seu
pai.
Seja como for, vemos nosso sujeito entregar-se a uma atividade er6tica que ele ressalta ser estritamente reservada a solidao,
mas cujas satisfas;6es ele confessa. Quais sejam, as que the sao
dadas por sua imagem no espelho, quando, revestido com as
bugigangas da ornamentas;ao feminina nada, diz ele, na parte
superior de seu corpo, the parece ser de feitio a nao poder
convencer
qualquer am ante eventual do busto feminino (S.
280-XXI).
Ao que convem ligar, cremos n6s, 0 desenvolvimento,
alegado
como perceps;ao endossomatica, dos chamados nervos da volupia
feminina em seu pr6prio tegumento, nomeadamente
nas zonas
on de se sup6e que eles sejam er6genos na mulher.
Vma observas;ao - a de que, ocupando-se
incessantemente
da contemplas;ao da imagem da mulher, jamais desligando seu
pensamento do suporte de algo de feminino, a volupia divina e
ainda mais satisfeita - faz com que nos voitemos para 0 outro
aspecto das fantasias Iibidinais.
Este liga a feminilizaS;ao do sujeito a coordenada da copulas;ao
divina.

25. Cf. a tese realmente

transsexualisme, Paris,

notavel
1956.

de Jean-Marc

Alby,

COlltribution

a I'etude

du

Freud viu muito bem nisso 0 sentido de mortifica~ao, pondo
em relevo tudo 0 que liga a "volupia d' alma" (Seelenwollust)
estando ai implicita a "beatitude"
(Seligkeit), como sendo 0
estado das almas falecidas (abschiedenen Wesen).
Que a volupia, doravante bend ita, transforme-se em beatitude
da alma, essa e, com efeito, uma virada essencial, da qual Freud,
convem notar, ressalta a motiva~ao lingtiistfca, sugerindo que a
historia de sua lingua talvez pudesse esclarece-Ia.26
Isso e simplesmente cometer urn erro sobre a dimensao em
que a letra se manifesta no inconsciente, e que, em conformidade
com sua instancia propria de letra, e bem menos etimologica
(precisamente,
diacr6nica) do que homofOnica (precisamente,
sincr6nica). Com efeito, nao ha nada cfetivamente
na historia
da lingua alema que permita aproximar selig de Seele, nem a
felicidade que leva os amantes "ao ceu", na medida em que e
essa que Freud evoca na aria que cita do Don Giovanni, daquela
que promete as chamadasalmas
bem-aventuradas
a morada no
ceu. as defuntos so sao selig, em alemao, por emprestimo ao
latim, e pelo fato de nessa lingua ter-se dito bem-aventurada
sua
memoria (beatae memo riae, seliger Gediichtnis). Suas Seelen
tern mais a ver com os lagos (Seen) em que elas moraram em
certa epoca do que com seja la 0 que for de sua beatitude. De
resto, 0 inconsciente preocupa-se mais com 0 significante que
com 0 significado e, nele, "fogo, meu pai" po de querer dizer
que este era 0 fogo de Deus, ou entao ditar contra ele a ordem

fogo!
Feita essa digressao, 0 que importa e que, neste ponto, estamos
num para-alem do mundo, bem compativel com urn adiamento
indefinido da realiza~ao de seu objetivo.
Seguramente, com efeito, quando Schreber houver terminado
sua transforma~ao
em mulher, ocorrera 0 ato de fecunda~ao
divina, com 0 qual esta bem claro (S. 3-Introd.) que Deus nao
pode comprometer-se,
num obscuro encaminhamento
atraves dos
orgaos. (Nao nos esque~amos da aversao de Deus pelos viventes.)

26. Cf. Freud, PsychoanalYlische Bemerkungen iiber einem autobiographisch
beschriebenen Fall von Paranoia, GW, VIII, p.264, n.1 [Nola psicanalflica sobre
um relalO mllobiografico de um caso de paranoia, ESB, vol.XII, Rio de Janeiro,
Imago, I" ed.].

POltanto, e atraves de uma opera~ao espiritual que Schreber
sentira despertar nele 0 germe embrionario
cujo fremito ja
conheceu nos primordios de sua doen~a.
Sem duvida, a nova humanidade espiritual das criaturas schreberianas sera inteiramente gerada em suas entranhas, para que
renas~a a humanidade apodrecida e condenada da era atual. Ha
real mente nisso uma especie de reden~ao, ja que assim se
catalogou 0 delfrio, mas que visa apenas a criatura vindoura,
pois a do presente esta atingida pOl' uma decadencia correlata a
capta~ao dos raios divinos pela volupia que os une a Schreber

(S. 51-52,V).
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Nisso se desenha a dimensao de miragem que 0 tempo
indefinido em que se adia sua promessa sublinha ainda mais, e
que condiciona profundamente
a ausencia de media~ao que a
fantasia testemunha. Pois podemos ver que ele parodi a a situa~ao
do casal de sobreviventes derradeiros que, apos uma catastrofe
humana, se veria confrontado, tendo 0 poder de repovoar a terra,
com aquilo que 0 ato da reprodu~ao' animal traz de total em si
mesmo.
Aqui, mais uma vez, podemos colocar sob 0 signo da criatura
o ponto decisivo de onde a linha escapa em suas duas ramifica~6es, a do gozo narcfsico e a da identifica~ao ideal. Mas no
sentido de que sua imagem e a isca da captura imaginaria em
que tanto uma quanto a outra se enraizam. E, tambem nesse
caso, a linha gira em torno de urn furo, precisamente aquele em
que 0 "assassinato d' almas" instalou a morte.
Tera esse outro abismo sido formado pelo simples efeito, no
imaginario, do vao apelo feito no simbolico a metafora paterna?
au deveremos concebe-Io como produzido num segundo grau
pela elisao do falo, que 0 sujeito reduziria, para resolve-la, a
hiancia mortifera do estadio do espelho? Seguramente, 0 vinculo
- dessa vez genetico - desse estadio com a simboliza~ao da
Mae como primordial nao po de deixar de ser evocado, para
motivar essa solu~ao.
Sera possivel situarmos os pontos geometricos do esquema
R num esquema da estrutura do sujeito ao termino do processo
psicotico? E 0 que tentamos no esquema I, apresentado adiante.
Sem duvida, esse esquema participa do exagero a que se
obriga toda formaliza~ao que quer apresentar-se no intuitivo.
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Isso quer dizer que a distor~ao que ele manifesta entre as
fun~6es af identificadas
pelas letras transpostas do esquema R
so pode ser apreciada em seu uso de retomada dialetica.
Apenas apontamos aqui, na dupla curva da hiperbole que ele
desenha, exceto pelo deslizamento dessas duas CUl"vas ao longo
de uma das retas diretrizes de sua assfntota, 0 vfnculo tornado
sensfvel, na dupla assfntota que une 0 eu delirante ao outro
divino, de sua divergencia imaginaria no espa~o e no tempo com
a convergencia
ideal de sua conjun~ao. Nao sem destacar que
Freud teve a intui~ao dessa forma, uma vez que ele mesmo
introduziu 0 termo asymptotisch a esse respeitoY
Toda a espessura da criatura real, ao contrario, interp6e-se
para 0 sujeito entre 0 gozo narcfsico de sua imagem e a aliena~ao
da fala em que 0 Ideal do eu assumiu 0 lugar do Outro.
Esse esquema demonstra que 0 estado terminal da psicose
nao representa 0 caos petrificado a que levam as conseqiiencias
de um sismo, porem, muito antes, essa evidencia~ao de linhas
de eficiencia que faz falar, quando se trata de urn problema de
solu~ao elegante.

Ele materializa significativamente
0 que esta no princfpio da
efetiva fecundidade da investiga~ao de Freud, pois e fato que,
sem outro apoio ou suporte a nao ser urn documento escrito,
nao apenas urn testemunho, mas tambem uma produ~ao desse
estado terminal da psicose, Freud lan~ou sobre a propria evolu~ao
do processo as primeiras luzes que permitiram esclarecer sua
determina~ao
peculiar, ou seja, a unica organicidade
que esta
essencialmente
implicada nesse processo: a que motiva a estrutura da significa~ao.
Reunidas na forma desse esquema, destacam-se as rela~6es
pelas quais os efeitos de indu~ao do significante, recaindo no
imaginario, determinam esse transtorno do sujeito que a clfnica
designa sob as fei~6es de crepusculo do mundo, exigindo, para
responder a ele, novos efeitos de significante.
Mostramos em nosso seminario que a sucessao simbolica dos
reinos anteriores e, depois, dos reinos posteriores de Deus, 0
inferior e 0 superior, Ariman e Ormuzd, bem como as mudan~as
de sua" polftica" (tenno da lIngua fundamental) em rela~ao ao
sujeito, fornecem justamente essas respostas as diferentes etapas
da dissolu~ao imaginaria, que as lembran~as do doente e os
atestados medicos alias conotam suficientemente,
por restabelecer ali uma ordem do sujeito.
Quanto a questao que aqui promovemos sobre a incidencia
alienante do significante, guardaremos 0 nadir de uma noite de
julho de 94 em que Ariman, 0 Deus inferior, revelando-se
a
Schreber no mais impressionante
aparato de seu poder, interpelou-o com esta palavra simples e, no dizer do sujeito, corrente
na Ifngua fundamental:28 Luder!
Sua tradu~ao merece mais do que 0 recurso ao dicionario
Sachs- Villate com que nos contentamos em frances. A referencia
do sr. Niederland ao lewd ingles, que quer dizer puta, nao nos
parece aceitavel em seu esfor~o de se juntar ao senti do de
ordinaria ou vagabunda, que e 0 de seu emprego como injuria
obscena.
Mas, se levarmos em conta 0 arcafsmo assinalado como
caraeterfstico da Ifngua fundamental, crer-nos-emos autorizados
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a re~eter esse termo a raiz do leurre frances e do lure ingles,29
q~e e de fato a melhor alocu~ao ad hominem que se pode esperar,
VIndo do simbolico: 0 grande Outro tern essas impertinencias.
Resta a disposi~ao do campo R no esquema, na medida em
que ela representa as condi~6es em que a realidade e restabelecida
para 0 sujeito: para ele, uma especie de ilhota cuja consistencia
I~e e imposta, depois da prova, pOl' sua constiincia;30 para nos,
IIgada ao que a torna habitavel para ele, mas que tambem a
distorc~, ou seja, excentricos remanejamentos
do imaginario, I,
e do slmbolico, S, que a reduzem ao campo do descompasso
entre ambos.
A c~ncep~ao decOlTente que devemos formal' sobre a fun~ao
da realIdade nesse processo, tanto em sua causa quanto em seus
efeitos, e 0 que importa aqui.
N~o p.odemos estender-nos
aqui sobre a questao, ainda que
de pnmelra grandeza, de saber 0 que somos para 0 sujeito, nos,
a quem ele se dirige como leitores, nem sobre 0 que resta de
~u.a .rela~ao c0":l sua mulher, a quem foi dedicado 0 projeto
Inlclal de s~u IIvro, cuja~ ~isitas durante sua doen~a sempre
fO~'am acolhldas. com a mats lIltensa emo~ao, e pOl' quem ele nos
aflrma, concomltantemente
a sua mais decisiva declara~ao de
sua voca~ao delirante, "tel' conservado 0 antigo amor" (S., nota
da p.179-XIII).
No esquema I, a manuten~ao do trajeto Saa' A simboliza a
opiniao que formamos, pelo exame desse caso, de que a rela~ao
com 0 outro como semelhante, e ate uma rela~ao tao elevada
quanto a da amizade, no sentido em que Aristoteles faz dela a
essencia do la~o conjugal, sac perfeitamente compatfveis com a
rela~ao fora-do-eixo com 0 grande Outro e com tudo 0 que ela
comporta de anomalia radical, qualificada
na velha c1fnica
impropriamente,
mas nao sem uma certa for~a de abordagem'
de delfrio parcial.
'

29. Ambos os quais tem as acep90es diversas de engodo, logro, chamariz, isca
etc. (N.E.)
30.No auge da dissolu9iio imagimiria, 0 sujeito mosu'a, em sua aperceP9iio
dehrante, um recurso singular ao criterio de realidade que e 0 de voltar sempre
ao mesmo lugar, e mostra pOl' que os astros 0 representam eminentemente: esse
eo motive designado pOl'suas vozes pelo nome de liga~'iio as terras (Anbinden
an Erden, S. 125-IX).
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Mais valeria, no entanto, jogar esse esquema no Iixo, se ele
tivesse, a semelhan~a de tantos outros, que ajudar alguem a
esquecer numa imagem intuitiva a analise que a sustenta.
Basta pensarmos nisso, com efeito, para percebermos como
a interlocutora cuja retlexao autentica saudamos pela ultima vez,
a sra. Ida Macalpine, tiraria proveito dele, simplesmente desconhecendo 0 que nos fez constituf-Io.
o que afirmamos aqui e: ao se reconhecer 0 drama da loucura,
p6e-se a razao em pauta, sua res agitur, porque e na rela~ao do
homem com 0 significante que se situa esse drama.
o perigo que evocaremos, de delirar com 0 doente, nao e
para nos intimidar, como nao intimidou a Freud.
Com ele, sustentamos que convem escutar aquele que fala,
quando se trata de uma mensagem que nao provem de urn sujeito
para-alem da linguagem, mas de uma fala para-alem do sujeito.
Pois e entao que ouvimos essa fala, que Schreber capta no Outro,
quando, de Ariman a Ormuzd, do Deus maligno ao Deus ausente,
ela traz a admoesta~ao
em que se articula a propria lei do
significante: "Aller Unsinn hebt sich auf!" - "Todo absurdo
se anula!" (S. 182-183-XIII e 312-P.S. IV).
Ponto onde reencontramos
(deixando aos que se ocuparem de
nos mais tarde a tarefa de saber pOl' que 0 deixamos em suspenso
pOl' dez anos) 0 dito de nosso dialogo com Henri Ey:31 "0 ser
do homem nao apenas nao pode ser compreendido sem a loucura,
como nao seria 0 ser do homem se nao trouxesse em si a loucura
como limite de sua liberdade."

Ensinamos, seguindo Freud, que 0 Outro e 0 lugar da memoria
que ele descobriu pelo nome de inconsciente, memoria que ele
considera como objeto de uma questao que permanece em aberto,
na medida em que condiciona a indestrutibilidade
de certos
desejos. A essa questao respondemos com a concep~ao da cadeia
significante, na medida em que, uma vez inaugurada pela sim-

31. Forl1lular,:(}essobre a cat/salidade ps[quica (Relat6rio de 28 de setembro de
1946 para as Jornadas de Bonneval), cf. aqui mesmo, p.152.
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boliza<;:ao primordial (que 0 jogo do Fort! Da!, evidenciado por
Freud na origem do automatismo de repeti<;:ao, torna manifesta),
essa cadeia se desenvolve segundo liga<;:6es logicas cuja influencia sobre 0 que ha por significar, ou seja, 0 ser do ente, se exerce
pelos efeitos de significante descritos por nos como metafora e
metonfmia.
E num acidente desse registro e do que nele se realiza, a
saber, na foraclusao do Nome-do-Pai
no Jugar do Outro, e no
fracasso da metafora paterna, que apontamos a falha que confere
a psicose sua condic;ao essencial, com a estrutura que a separa
da neurose.
Essa formulac;ao, que trazemos aqui como uma questao preliminar a todo tratamento possfvel da psicose, pros segue sua
dia~etica: pOl'em nos a deteremos aqui, e vamos dizer por que.
E que por nossa parada, primeiro, vale indicar 0 que se
descobre.
Uma perspectiva que nao isole a relac;ao de Schreber com
Deus de seu relevo subjetivo, que a marca com trac;os negativos
que a fazem afigurar-se mais uma mistura do que uma uniao do
ser com 0 ser, e que, na voracidade que af se comp6e com 0
asco, na cumplicidade que suporta sua exac;ao, nao mostra nada,
para chamarmos as coisas por seu nome, da Presenc;a e do JLibilo
que iluminam a experiencia mfstica: oposic;ao que nao apenas
demonstra,
mas que fundamenta a espantosa ausencia, nessa
relac;ao, do Du, isto e, do Tu, vocabulo (Thou) que certas Ifnguas
reservam para 0 chamado de Deus e para 0 apelo a Deus, e que
e 0 significante do Outro na fala.
Sabemos dos falsos pudores que san correntes na ciencia a
esse respeito, e que san companheiros
das falsas ideias do
pedantismo,
quando ele invoca 0 inefavel da vivencia, ou a
"consciencia morbida", para eliminar 0 esforc;o do qual se exime,
qual seja, aquele que e requerido justamente no ponto em que
nao ha nada de inefaveI, ja que isso fala, em que a vivencia,
Ionge de separar, comunica-se, e em que a subjetividade fornece
sua estrutura verdadeira, aquela em que 0 que se analisa e identico
ao que se articula.
Igualmente, do mesmo mirante a que nos trouxe a subjetividade delirante tambem nos voltaremos
para a subjetividade
cientffica, ou seja, para aquela que 0 douto que trabalha na
ciencia partilha com 0 homem da civilizac;ao que a sustenta. Nao
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negaremos que, no ponto do mundo em que residimos, vimos 0
bastante a esse respeito para nos interrogarmos sobre os criterios
pelos quais 0 homem de um discurso sobre a liberdade que
real mente ha que se qualificar de delirante (dedicamos a ele um
de nossos seminarios), de um conceito do real em que 0 determinismo e apenas um alibi, cedo angustiante, quando tentamos
ampliar seu campo ao acaso (fizemos nosso auditorio experimentar isso num teste experimental), de uma crenc;a que 0 reline,
ao menos em metade do universo, sob 0 sfmbolo do Papai Noel
(0 que nao pode escapar a ninguem), haveria de impedir-nos de
situa-lo, por uma analogia legftima, na categoria da psicose social
- em cuja instaurac;ao, se nao estamos enganados, Pascal nos
teria precedido.
Que essa psicose revele-se compatfvel com a chamada boa
ordem e coisa de que nao se duvida, mas tampouco e 0 que
autoriza 0 psiquiatra, ainda que psicanalista, a se fiar em sua
propria compatibilidade
com essa ordem para se acreditar de
posse de uma ideia adequada da realidade, da qual seu paciente
se mostraria discrepante.
Nessas condic;6es, talvez ele fizesse melhor em elidir essa
ideia de sua apreciac;ao dos fundamentos da psicose: 0 que conduz
nosso olhar ao objetivo de seu tratamento.
Para medir 0 caminho que nos separa dele, basta-nos evocar
o acLimulo de atrasos com que seus peregrinos 0 balizaram. Todo
o mundo sabe que nenhuma elaborac;ao do mecanismo da transferencia, nao importa quaD douta, conseguiu fazer com que ela
nao seja concebida, na prMica, como uma relac;ao puramente
dual em seus termos e perfeitamente confusa em seu substrato.
Introduzamos a questao daquilo que, apenas tomando a transferencia por seu valor fundamental de fenomeno de repetic;ao,
deveria ela se repetir nos personagens persecutorios
em que
Freud aponta aqui seu efeito?
Resposta frouxa que nos chega: a seguir seu procedimento,
uma carencia paterna, sem dLivida. Nesse estilo, ninguem se
privou de escrever horrores: eo" cfrculo" do psicotico foi objeto
de um recenseamento
minucioso de toda sorte de rotulos biograficos e caracterologicos
que a anamnese permitiu destacar
das drama tis personae, ou de suas "relac;6es inter-humanas".32
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contudo, segundo os termos de estrutura que
Procedamos,
destacamos.
Para que a psicose se desencadeie, e preciso que 0 Nome-doPai, verworfen, foraclufdo, isto e, jamais advindo no Jugar do
Outro, seja ali invocado em oposi~ao simb61ica ao sujeito.
E a falta do Nome-do-Pai nesse lugar que, pelo furo que abre
no significado, da infcio a cascata de remanejamentos
do significante de onde provem 0 desastre crescente do imaginario, ate
que seja alcan~ado 0 nfvel em que significante e significado se
estabilizam na metafora delirante.
Mas, como pode 0 Nome-do-Pai ser chamado pelo sujeito no
unico lugar de on de poderia ter-Ihe advindo e onde nunca esteve?
Atraves de nada mais nada menos que urn pai real, nao for~osamente, em absoluto, 0 pai do sujeito, mas Um-pai.
E preciso ainda que esse Um-pai venha no lugar em que 0
sujeito nao pode chama-Io antes. Basta que esse Um-pai se situe
na posi~ao terceira em alguma rela~ao que tenha por base 0 par
imaginario a-a', isto e, eu-objeto ou ideal-realidade,
concernindo
ao sujeito no campo de agressao erotizado que ele induz.
Que se procure no infcio da psicose essa conjuntura dramatica.
Quer ela se apresente, para a mulher que acaba de dar a luz, na
figura de seu marido, para a penitente que confessa seu erro, na
pessoa de seu confessor, para a mocinha enamorada, no encontio
com 0 "pai do rapaz", sempre a encontramos, e a encontraremos
com mais facilidade ao nos guiarmos pelas "situa~6es",
no
sentido romanesco desse termo. Entenda-se aqui, de passagem,
que essas situa~6es sao, para 0 romancista, sua verdadeira fonte,
ou seja, aquela que faz brotar a "psicologia
profunda"
a que
33
nenhuma visada psicol6gica poderia faze-Io ter acesso.
Para passarmos agora ao princfpio da foraclusao (Verweifung)
do Nome-do-Pai, e preciso admitir que 0 Nome-do-Pai reduplica,

Green: trabalho cujo rnerito certeiro nao teria sofrido, se referenciais rnais seguros
guiado para urn sucesso rnaior, norneadarnente quanto a abordagern
do que e iili bizarrarnente charnado de "fratura psicotica".
33. Desejarnos boa sorte, neste ponto, aquele de nossos alunos que enveredou
pelo carninho dessa observa~ao, onde a crftica pode assegurar-se de urn fio que
nao a engana.
'

° houvessern

[5781

no lugar do Outro, 0 pr6prio significante do ternario simb6lico,
na medida em que ele constitui a lei do significante.
A tentativa nao haveria de custar nada, ao que parece, aqueles
que, em sua busca das coordenadas do "ambiente"
da psicose,
vagam qual almas penadas da mae frustradora
para a mae
saciadora, nao sem sentir que, ao se dirigirem pelo lado da
situa~ao do pai de famflia, eles queimam, como se diz no jogo
do chicote-queimado.
Alem disso, nessa busca tateante de uma carencia paterna,
cuja distribui~ao entre 0 pai tonitruante, 0 pai indulgente, 0 pai
onipotente, 0 pai humilhado, 0 pai acabrunhado, 0 pai derris6rio,
o pai caseiro ou 0 pai passeador nao deixa de inquietar, ~ao
seria abusivo esperar algum efeito de descarga do segumte
comentario: que os efeitos de prestfgio que estao em j,ogo nisso
tudo, e onde (gra~as aos ceus) a rela~ao ternaria do Edipo nao
e total mente omitida, ja que a reverencia da mae e considerada
decisiva, reduzem-se a rivalidade entre os dois pais no imaginario
do sujeito ou seja, ao que se articula na pergunta cujo
endere~amento
parece ser regular, para nao dizer obrigat6rio,
em toda infancia que se preza: "De quem voce gosta mais, do
papai ou da mamae?"
Nao visamos reduzir nada com essa aproxima~ao, antes pelo
contrario, pois essa pergunta, onde a crian~a nunca deixa de
concretizar a repulsa que sente pelo infantilismo
dos pais, e
precisamente aquela com que essas verdadeiras crian~as que,s.ao
os pais (nesse senti do, nao ha outras senao elas na famIlIa)
pretendem mascarar 0 misterio de sua uniao ou sua desuni~o,
conforme 0 caso, ou seja, daquilo que seu rebento sabe mUlto
bem ser todo 0 problema, e que ele se formula como tal.
Dir-nos-ao, quanto a isso, que enfatizamos precisamente 0
vfnculo de amor e respeito pelo qual a mae coloca ou nao 0 pai
em seu lugar ideal. E curioso, responderemos,
para come~ar,
que quase nao se mencionem os mesmos vfnculos em senti do
inverso, 0 que revela que a teoria participa do veu lan~ado sobre
o coito dos pais pela amnesia infantil.
Mas, 0 ponto em que queremos insistir e que nao e unicamente
da maneira como a mae se arranja com a pessoa do pai que
convem nos ocuparmos, mas da importancia que ela da a palavra
dele - digamos com clareza, a sua autoridade -, ou, em outras
palavras, do lugar que ela reserva ao Nome-do-Pai na promo~ao
da lei.
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Mais ainda, a relar;ao do pai com essa lei deve ser considerada
em si mesma, pois nela encontraremos
a razao do paradoxa pelo
qual os efeitos devastadores da figura paterna sao observados,
com particular freqiiencia, nos casos em que 0 pai realmente
lem a funr;ao de legislador ou deIa se prevalece, quer ele seja,
efetivamente, daqueles que fazem as leis, quer se coloque como
pilar da fe, como modeIo de integridade ou de devor;ao, como
virtuoso ou virtuose, como servidor de uma obra de salvar;ao,
de algum objeto ou falta de objeto que haja, de nar;ao ou
nalalidade, de salvaguarda ou salubridade, de legado ou legalidade, do puro, do pior ou do imperio, todos eles ideais que so
Ihe fazem oferecer demasiadas oportunidades de estar em posir;ao
de demerito, de insuficiencia ou ate de fraude e, em resumo, de
excJuir 0 Nome-do-Pai
de sua posir;ao no significante.
Nao e preciso tanto para obter esse resultado, e nenhum dos
que praticam a analise de crianr;as negara que a mentira da
conduta e percebida pOl' elas a ponto de ser devastadora. Mas,
quem articula que a mentira assim percebida implica a referencia
a funr;ao constitutiva da fala?
Verifica-se, assim, que um pouco de severidade nao e demais
para dar a experiencia mais acessfvel seu senti do verfdico. As
conseqUencias que podemos esperar disso, no exame e na lecnica,
sao julgadas em outro lugar.
Aqui, fornecemos apenas 0 necessario para apreciar a inabilidade com que os mais inspirados autores manejam aquilo que
encontram de mais valioso, ao seguirem Freud no terreno da
preeminencia que ele confere a transferencia
da relar;ao com 0
pai na genese da psicose.
Niederland fornece 0 exemplo notavel dissO,34 chamando a
atenr;ao para a genealogia delirante de Flechsig, construfda com
os nomes da linhagem real de Schreber - Gottfried, Gottlieb,
Fiirchtegott e sobretudo Daniel, que se transmite de pai para
filho e do qual ele fornece 0 senti do em hebraico, para mostrar,
na convergencia
de todos para 0 nome de Deus (Gott), uma
cadeia simbolica importante, par manifestar a funr;ao do pai no
del frio.
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Mas, na impossibilidade de dislinguir a instancia do Nome-doPai, sobre a qual evidentemente nao basta para reconhece-la que
seja visfvel a olho nu, ele perde a oportunidade de captar a cadeia
em que se tram am as agress6es erolicas experimentadas
pelo
sujeito e de, com isso, conlribuir para pOl' em seu lugar 0 que
convem propriamente chamar de homossexualidade
delirante.
Por conseguinte, como haveria ele se detido no que a Frase
anteriormente citada, das primeiras linhas do segundo capftul035
de Schreber, contem em seu enunciado? - um desses enunciados
tao manifestamente
feitos para nao ser ouvidos que devem nos
captar a atenr;ao. Que quer dizer, tomando-a ao pe da letra, a
igualdade de pIanos em que 0 autor junta os nomes de Flechsig
e Schreber ao assassinato d' almas, para nos introduzir no princfpio do abuso de que e vftima? Deve-se deixar algo pOl'
desvendar aos glosadores do futuro.
Igualmente incerta e a tentativa em que se empenha 0 sr.
Niederland, no mesmo artigo, de frisar, des sa vez a partir do
sujeito, e nao mais do significante (termos que the sao estranhos,
e claro), 0 papel da funr;ao paterna no desencadeamento do
delfrio.
Se ele pretende, com efeito, poder designar 0 ensejo da psicose
na simples assunr;ao da paternidade pelo sujeito, 0 que e 0 tema
de seu ensaio, e contradilorio tomar pOl' equivalentes a decepr;ao
de suas esperanr;as de paternidade, assinalado por Schreber, e
seu acesso a Corte Suprema, pelo qual seu tftulo de Sendtsprdsident sublinha a qualidade de Pai (conscrito)36 que ela Ihe
confere: isto, como a unica motivar;ao de sua segunda crise, sem
prejufzo da primeira, que 0 fracasso de sua candidatura ao
Reichstag explicaria da mesma maneira.
J:i a referencia a posir;ao terceira, em que 0 significante da
paternidade e invocado em todos esses casos, seria correta e
desfaria essa contradir;ao.
Mas, na perspectiva
de nos sa formular;ao, e a foraclusao
(Verwerfung) primordial que domina tudo por seu problema, e
as considerar;6es precedentes nao nos pegam desprevenidos.

Cf. essa frase, citada na nota da p.564.
Note-se que a expressao pere wnscrit designa, em frances, os membros do
senado romano, enquanto 0 conscrit traz tambem as acepq6es de recruta,
convocado, e de novato, inexperiente. (N.E.)
35.

36.
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Pois, reportando-nos
a obra de Daniel Gottlob Moritz Schrebel', fundador de um instituto de ortopedia na Universidade de
Leipzig; educador, ou melhor, para articul<i-Io em ingles, "educacionalista";
reformador social" com uma vocas:ao apostolica
de levar as massas a saude, a felicidade e a bem-aventurans:a"
(sic Ida Macalpine,
loc. cit., p.137) atraves da cultura ffsica;
iniciador das pequenas hortas destinadas a manter no empregado
um idealismo hortigranjeiro,
as quais ainda conservam na Alemanha 0 nome de Schrebergiirten; sem falar das quarenta edis:6es
da Ginastica medica de salao, cujos homenzinhos
"feitos as
pressas" que a ilustram sao quase que evocados por Schreber
(S. 166-XII), poderemos considerar ultrapassados os limites em
que 0 nativo e 0 natal van a natureza, ao natural, ao naturalismo
ou ate a naturalizas:ao, em que a virtude se toma vertigem, 0
legado liga, a salvas:ao saltas:ao, onde 0 puro ros:a na influencia
nociva e onde nao nos surpreendeni que a crians:a, a semelhans:a
do grumete da celebre pesca de Prevert, mande as favas (verwerfe) a baleia da impostura, depois de haver, segundo a tirada
desse trecho imortal, perfurado a trama de pai a ponta.38
Nao IHi duvida de que a figura do prof. Flechsig, em sua
gravidade de pesquisador (0 livro da sra. Macalpine oferece-nos
uma foto dele que 0 mostra perfilando-se
acima da amplias:ao
colossal de urn hemisferio cerebral), nao conseguiu preencher 0
vazio subitamente vislumbrado da Verwerfung inaugural (" Kleiner Flechsig! Pequeno Flechsig!", clamam as vozes).
Pelo menos, e essa a conceps:ao de Freud, na medida em que
ela aponta na transferencia que 0 sujeito efetuou para a pessoa
de Flechsig 0 fatar que precipitou 0 sujeito na psicose.
Mediante 0 que, alguns meses depois, os dardejamentos
divinos farao ouvir seu concerto no sujeito para mandar 0 Nomedo-Pai se f... pelo rabo com 0 Nome de D ... 39 e fundamentar 0

Numa nota da mesma pagina, a sra. Ida Macalpine cita 0 titulo de urn dos
livros desse autor, assim concebido: Gliickseligkeitslehrefiir das physische Leben
des Menschen, ou seja: Lif;i5esde bem-aventuran~'a para a vidaf[sica do homem.
38. Onde 0 autor joga com a expressao de part en part, grafando-a como de
pere en part. (N.E.)
39. S. 194-XIV: Die Redensart "Ei verflucht" ... war noch ein Uberbleibsel del'
Grundsprache, in welcher die Worte "Ei verflucht, das sagt sich schwer"
jedesmal gebraucht werden, wenn irgend einll1it del' WellOrdnung wlertriigliche
Erscheil1ung in das Bewusstsein del' Seeles trat, z. B. "Ei verflucht, das sagt
sich schwer, dass del' liebe GOIl sich.r .. liisst" [" A expressao 'que droga',
37.

Filho em sua certeza de que, ao cabo de suas provas:6es, ele nao
poderia fazer melhor do que "sujar,,40 sobre 0 mundo inteiro
(S. 226-XVI).
Assim e que a ultima palavra em que a "experiencia interior"
de nosso seculo nos entregou seu computo mostra-se articulada,
com cinqtienta anos de antecedencia, pela teodiceia a que Schreber fica exposto: "Deus e uma p ... " .41
Termo em que culmina 0 processo pelo qual 0 significante
"desatrelou-se"
42 no real, depois de declarada a falencia do

particularmente. era urn residuo da lingua fundamental, na qual as palavras 'que
droga, e diffcil dizer isto' eram empregadas toda vez que vinha 11consciencia
das almas algurn fenomeno incornpativel com a Ordern do Mundo, pOI'exemplo:
'Que droga, e dificil afirmar que 0 born Deus se deixe L'." (Memlirias ... ,
p.159)]

Cremos poder tomar emprestado ao registro mesmo da Grundsprache esse
eufemismo, do qual as vozes e 0 proprio Schreber, no entanto, contrariamente
a seu costume, prescindem aqui.
Acreditamos cumprir melhor os deveres do rigor cientifico ao apontar a
hipocrisia que, nesse como em outros desvios, reduz ao benevolo ou ate ao tolo
aquilo que a experiencia freudiana demonstra. Queremos referir-nos ao emprego
indefinivel que e cornu mente feito de referencias como esta: nesse momenta de
sua analise, 0 doente regrediu 11fase anal. Daria gosto vel' a cara do analista se
o doente viesse a "fazer for9a" ou, simples mente, babar em seu diva.
Tudo isso nao passa de urn retorno mascarado 11sublima9ao que encontra
abrigo no illler urinw et faeces nascill1ur, implicando que essa origem sordida
concerne apenas a nosso corpo.
o que a analise descobre e uma coisa completamente diferente. Nao sao seus
andrajos, e 0 proprio ser do hornem que vem alinhar-se entre os dejetos em que
seus primeiros deleites encontraram seu cortejo, desde que a lei da simboliza9ao
em que deve engajar-se seu desejo 0 apanhe em sua rede, pela posi9ao de objeto
parcial em que ele se oferece ao chegar ao mundo, a urn mundo em que 0 desejo
do Outro constitui a lei.
Essa rela9ao, bem entendido, e claramente articulada pOI' Schreber naquilo
que ele informa, para dize-Io sem deixar ambigUidade, com 0 ato de c... nomeadamente, 0 fato de ele sentiI' reunirem-se ai os elementos de seu ser cuja
dispersao no infinito de seu delirio produz seu sofrimento.
41. Sob a forma Die Sonne ist eine Hure [" 0 Sol e uma puta"] (S. 384-An.
[Memorias..., p.28?]). 0 Sol e, para Schreber, 0 aspecto central de Deus. A
experiencia interior de que se trata aqui e 0 titulo do texto central da obm de
Georges Bataille. Em Madame Edwarda, ele descreve dessa experiencia 0 auge
singular.
42. [ ... ] Ie signi{ialll .I 'est "dichatne" dans Ie reel: Lacan utiliza 0 termo dichatne
entre aspas certamente para apontar que 0 significante se soltou da cadeia,
40.
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Nome-do-Pai - isto e, do significante que, no Outro como lugar
do significante, e 0 significante do Outro como lugar da lei.
Deixaremos neste ponto, por ora, essa questao preliminar a
todo tratamento possfvel das psicoses, que introduz, como vemos,
a concep~ao a ser formada do manejo, nesse tratamento, da
transferenci a.
Dizer 0 que podemos fazer nesse ten'eno seria prematuro,
porque seria ir, agora, "para-alem de Freud", e nao se trata de
superar Freud quando a psicamilise segundo Freud, como dissemos, voltou it etapa anterior.
Pelo menos, e isso que nos afasta de qualquer outro objetivo
senao 0 de restaurar 0 aces so it experiencia que Freud descobriu.
Pois usar a tecnica que ele instituiu fora da experiencia a que
ela se aplica e tao estupido quanto esfalfar-se nos remos quando
o barco esta encalhado na areia.

A direr;iio do tratamento
e os princfpios de seu poder
RELATORlO

DO COLOQUIO
DE ROYAUMONT
1
10-13 DE JULHO DE 1958

I. Que uma analise traga consigo os tra~os da pessoa do analisado,
fala-se disso como se Fosse 6bvio. Mas acredita-se dar mostras
de audacia ao manifestar interesse pelos efeitos que nela surtiria
a pessoa do analista. E isso, pelo menos, que justifica 0 fremito
que nos percorre ante as express6es em yoga sobre a contratransferencia, 0 que sem duvida contribui para lhes mascarar a
impropriedade
conceitual: pensem na altivez de espfrito de que
damos testemunho ao nos mostrarmos feitos, em nossa argila,
da mesma daqueles que moldamos.
a que escrevi af e uma impropriedade. E pouco para aqueles
a quem visa, quando hoje em dia ja nem se faz cerimonia em
declarar que, sob 0 nome de psicamilise, esta-se empenhado
numa "reeduca~ao emocional do paciente" [22].2
Situar nesse nfvel a a~ao do analista implica uma posi~ao de
princfpio diante da qual tudo 0 que se possa dizer da contratransferencia;
mesmo nao sendo inutil, funcionara como uma
manobra diversionista.
Pois e para-alem disso que se situa, a
3
partir daf, a impostura que aqui queremos desalojar.

I. Primeiro
relat6rio do Col6quio
lnternacional
da Sociedade Francesa de Psicamilise,
pllblicado

2. Os numeros

"desencadeoll-se".
Reservamos
0 termo "desencadeamento"
menl, essencial ao tratar-se de psicose. (N.E.) ,

para diclenche-

enlre colchetes

remetem

reunido nessa data, a convite
em La Psychanalyse, vol.6.

as referencias

colocadas

no final deste

relat6rio.
3. Para voltar contra 0 espfrito de uma sociedade uma expressao pOl' cujo valor
podemos avalia-Ia, quando a frase em que Freud se iguala aos pre-socraticos
Wo es war, soU lch ;,verden.- traduz-se nela, muito simplesmente,
para uso
frances,

pOl': 0 Eu deve desalojar

0

lsso.

·Nem pOl' issei estamos denunciando 0 que a psicamilise tem
hOJe de antifreudiano.
Pois, nesse aspecto, deve-se reconhecer
que. tirou a m.a,sc~ra, uma vez que ela se vangloria de ultrapassar
aquIl? ~ue alias 19nora, gUaI'dando da doutrina de Freud apenas
o suf'JClente par~ sentiI' 0 quanta Ihe e dissonante 0 que ela
acabou de enunclar de sua experiencia.
Pretendemos mostrar como a impotencia em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como e comum na historia dos
homens, ao exercfcio de um poder.
2 .. 0,psicanalista
certamente dirige 0 tratamento.
0 primeiro
pnnclplO desse tratamento, 0 que Ihe e soletrado logo de safda,
~.ue ele encontra pOl' toda parte em sua forma~ao, a ponto de
hcar.por cle. impregnado, e 0 de que nao deve de modo algum
drnglr 0 paclcnte. A dire~ao de consciencia, no sentido do guia
moral quc um fiel do catolicismo pode encontrar neste acha-se
aqui radical mente exclufda. Se a psicanalise levanta pl:oblemas
para
tc?logia ~noral, nao sc trata daqueles da dire~ao de
conSClenCI<l, a cUJo respeito lembramos que a dire~ao dc consciencia tambcm os suscita.
A dirc~~o do tratamento c outra coisa. Consiste, em primeiro
',ugar, c.m l~zcr com que 0 sujeito aplique a regra analftica, isto
e, as dlrctnzcs cuja prescn~a nao se pode desconhecer como
princfpio do q.uc e chal;tad? "a situa~ao analftica" , sob pretexto
de que 0 sUJelto as apllcana melhor sem pensar nelas.
Essas diretrizes, numa comunica~ao
inicial revestem-se da
forma dc instru~6es, as quais, pOl' menos q~e 0 analista as
comente, podemos considerar que, ate nas inflex6es de seu
enun~ia?o, veicularao a doutrina com as quais 0 analista se
cOnStl~Ul, no ponto de consequencia que ela atingiu para ele. 0
que nao 0 ~orna menos solidario da profusao de preconceitos
que, no paclente, esperam nesse mesmo lugar, conforme a ideia
que a difusao cultural Ihe tenha permitido
fOl'mar acerca do
procedimento
e da finalidade da empreitada.
Isso ja basta para nos mostrar que 0 problema da dire~ao
r~vela, desde as diretrizes iniciais, nao poder formular-se numa
lI~ha de comunica~ao
unfvoca, 0 que nos obriga a permanecer
ai, n? momento, para esclarece-Io pelo que 0 segue .
. Dlgam.os apenas que, ao reduzi-Io a sua verdade, esse tempo conslste em ~azer 0 paciente esquecer que se trata apenas de palavras,
mas que ISSOnao justifica que 0 proprio analista 0 esque~a [16].
~A

I

II!

I

3. Alias, havfamos anunciado que e pelo lado do analista que
tencionamos introduzir nosso assunto.
Digamos que, no investimento de capital da empresa comum,
o paciente nao e 0 unico com dificuldades
a entrar com sua
quota. Tambem 0 analista tem que pagar:
_ pagar com palavras, sem duvida, se a transmuta~ao que
elas soh'em pela opera~ao analftica as eleva a seu efeito de
interpreta~ao;
_ mas pagar tambem com sua pessoa, na medida em que,
haja 0 que houver, ele a em presta como suporte aos fenomenos
singulares que a analise descobriu na transferencia;
_ e haveremos de esquecer que ele tem que pagar com 0
que ha' de essencial em seu jufzo mais fntimo, para intervir numa
a~ao que vai ao cerne do ser (Kern unseres Wesens, escreveu
Freud [6]): seria ele 0 unico a ficar fora do jogo?
Que nao se preocupem comigo aqueles cujos votos se dirigem
a nossas armas, ante a ideia de que eu me esteja expondo aqui,
mais uma vez, a adversarios sempre felizes pOl' me devolverem
a minha metaffsica,
Pois e no seio da pretensao deles de se bastarem com a eficacia
que se eleva uma afirma~ao como esta: a de que 0 analista cura
menos pelo que diz e faz do que pOl' aquilo que e [22]. Sem
que, aparentemente,
ninguem pe~a explica~6es dessa afirma~ao
a seu autor, nem 0 lembre do pudor, quando, dirigindo um son'iso
de enfado ao ridfculo a que se exp6e, e a bondade, a sua (e
preciso ser bom, nao hi transcendencia nesse contexto), que ele
apela para pOl' fim a um debate sem safda sobre a neurose de
transferencia.4 Mas, quem teria a crueldade de interrogar aquele
que se verga sob 0 fardo da bagagem, quando seu porte leva
c1aramente a supor que ela esti cheia de tijolos?
No entanto, 0 ser e 0 ser, seja quem for que 0 invoque, e
temos 0 direito de perguntar 0 que ele vem fazer aqui.
4. Colocarei novamente
0 analista
na berlinda, portanto, na
medida em que eu mesmo 0 sou, para observar que ele e tao

"Comment terminer Ie traitemenl analytique", Revue Franr;. de PsychanaLyse,
1954, IV, p.519 e passim. Para avaliar a influencia de tal formas:iio, leia-se C.-H.
Nodet, "Le psychanalyste", L'EvoLution Psychiatrique,
1957, IV, p.689-91.
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menos seguro de sua a~ao quanta mais esui interessado em seu
ser.
Interprete do que me e apresentado em coloca~6es ou atos,
decido acerca de meu oraculo e 0 articulo a meu gosto, unico
mestre/senhor em meu barco, depois de Deus, e, claro, longe de
poder avaliar todo 0 efeito de minhas palavras, mas justamente
advertido e procurando prevenir-me contra isso, ou, dito de outra
maneira, sempre livre quanto ao momento, ao numero e tambem
a escolha de minhas interven~6es, a tal ponto que a regra parece
ter sido inteiramente ordenada para nao atrapalhar em nada meu
trabalho de executante, ao que e correlato 0 aspecto de "material"
sob 0 qual minha a~ao aborda aqui 0 que ela produziu.
5. Quanto ao manejo da transferencia,
minha liberdade, ao
contnirio,
ve-se alienada pelo desdobramento
que nela sofre
minha pessoa, e ninguem ignora que e al que se deve buscar 0
segredo da analise. 0 que nao impede que se creia estar progredindo nesta douta afirma~ao: que a psicanalise deve ser estudada
como uma situa~ao a dois. Decerto se introduzem nela condi~6es
que Ihe restringem os movimentos, no entanto disso resulta que
a situa~ao assim concebida serve para articular (e sem maiores
artiffcios do que a ja citada reeduca~ao emocional) os princfpios
de um adestramento do chamado Eu fraco, e por um Eu 0 qual
h;i quem goste de considerar capaz de realizar esse projeto,
pOl'que c forte. Que nao se enuncie isso sem constrangimento
e
o que atestam certos arrependimentos
de uma inabilidade imprcssionante,
como aquele que esclarece nao ceder a exigencia
de uma "cura por dentro" [22].5 Mas so e mais significativo
constatar que 0 assentimento do sujeito, por sua evoca~ao nesse
trecho, vem apenas no segundo tempo de urn efeito inicialmente
imposto.
Nao e por nosso prazer que expomos esses desvios, mas,
antes, para, com seus escolhos, fazer balizas para nosso caminho.

5. Prometemos a nossos leitores nao mais fatiga-los, no que se segue, com
formulas tao estupidas, que na verdade nao tem outra utilidade aqui senao mostrar
a que ponto chegou 0 discurso analftico. Ja nos desculpamos pOI'elas junto a
nossos ouvintes estrangeiros, que sem duvida dispunhaT)1de outras tantas a seu
servic;:oem sua lingua, mas talvez nao exatamente dessa mesma banalidade.

De fato, todo analista (nem que seja os que assim se extravi,a:n)
sempre experimenta a transferencia, n.o deslum~ramento do et~lt~
menos esperado de uma rela~ao a dOiS que sena como as out~ as.
Ele diz a si mesmo que, nesse aspecto, tem que contemponzar
com um fenomeno pelo qual nao e responsavel, e sabemos com
que insistencia Freud enfatizou sua espontaneidade
no paci~~te.
Faz algum tempo que os analistas, nas dilacerant~s :e~lso.es
com que nos brindam, preferem insinuar que essa mSI~t~ncla,
da qual se fizeram baluartes por muito tempo, traduz.Irl/~ em
Freud uma certa fuga do compromisso pressuposto pela ldela de
situa~ao. Como voces veem, estamos em dia.
.
Mas e sobretudo a exalta~ao facil de seu gesto de atlrar os
sentimentos - imputado a contratransferencia
- no prato de
uma balan~a em que a situa~ao se equilibraria por seu peso que
atesta, para nos, uma consciencia pesada que se correlaclO~a
com a renuncia em conceber a verdadeira natureza da transferencia.
Nao e possfvel raciocinar com 0 que 0 analisado leva a pessoa
do analista a suportar de suas fantasias como com 0 que urn
jogador ideal avalia das inten~6es de seu adversario. Sem duvida,
ha tambem uma estrategia ali, mas nao nos enganemos com a
metafora do cspelho, por mais que ela convenha a superffcie
una que 0 analista apresenta ao paciente. Cara fech~da e boca
cosida nao tem aqui a mesma finalidade que no bndge. Com
isso, antes, 0 analista convoca a ajuda do que n~sse jogo e
chamado de morto, mas para fazer surgir 0 quarto Jogador que
do analisado sera parceiro, e cuja mao, atraves de seus lances,
o analista sc esfor~ara por faze-Io adivinhar: e esse 0 vfnculo,
digamos, de abnega~ao, imposto ao analista pelo cacife da partida
na analise.
Poderfamos prosseguir nessa metafora, daf deduzindo se~ jogo
conforme ele se coloque " a direita" ou "a esquerda" do paclente,
ou seja, na posi~ao de jogar antes ou depois do quarto jogador,
isto e de jogar antes ou depois deste com 0 morto.
M~s 0 que ha de certo e que os sentimentos do analista so
tern urn lugar posslvel nesse jogo: 0 do morto; e que, ao
ressuscita-Io, 0 jogo pros segue sem que se saiba quem 0 conduz.
Eis por que 0 analista e menos livre em sua estrategia do que
em sua tatica.

6. Vamos adiante. 0 analista e ainda menos livre naquilo que
domina a estrategia e a tMica, ou seja, em sua polftica, onde ele
Faria melhor situando-se em sua falta-a-ser do que em seu ser.
Dizendo as coisas de outra maneira: sua ar,;ao sobre 0 paciente
Ihe escapa, juntamente com a ideia que possa fazer deIa, quando
ele nao retoma seu comer,;o naquilo pelo qual ela e possfvel,
quando nao retem 0 paradoxo do que ela tem de retalhada, para
revisar no prinCfpio a estrutura por on de qualquer ar,;ao intervem
na realidade.
Para os psicanalistas de hoje, essa relar,;ao com a realidade e
evidente. Eles Ihe medem as defecr,;6es por parte do paciente
com base no princlpio autoritario dos educadores de sempre. S6
que se fiam na analise didMica para garantir sua manutenr,;ao
num teorsuficiente
nos analistas, sobre os quais nao deixamos
de sentir que, para enfrentar os problemas da humanidade que
se dirige a eles, suas vis6es as vezes sao um pouco locais. Isso
equivale apenas a I"azer recuar 0 problema a um nfvel individual.
E nao <5muito tranqliilizador ve-los trar,;ar 0 percurso da analise
na redur,;ao, no sujeito, dos desvios imputados a sua transferencia
e a suas resistencias, mas situados em relac,;ao a realidade, nem
ouvi-Ios exclamar sobre a "situac,;ao simplfssima"
que a analise
ol"ereceria para comensurar isso. Homessa! 0 educador nao esta
ncm perto de ser educado, se pode julgar com tanta leviandade
uma cxperiencia quc, no cntanto, ele pr6prio teve de atravessar.
Presume-se em tal aprcciac,;ao que esses analistas teriam dado
a essa cxperiencia outras facetas, sc tivessem tido que se fiar
cm scu senso dc rcalidade para inventa-Ia elcs pr6prios: prioridade escabrosa dc imaginar. EIes tem certas duvidas, por isso
sao tao meticulosos na preservac,;ao de suas Formas.
E compreensfvel que, para alicerc,;ar esteio a uma concepc,;ao
tao visivelmente
precaria, alguns ultramarinos
tenham senti do
necessidade de introduzir nela um valor estavel, urn padrao de
medida do real: e 0 ego autonomo. Trata-se do conjunto supostamente organizado das mais dfspares func,;6es que presta seu
apoio ao sentimento
de inatismo do sujeito. E considerado
autonomo porque estaria ao abrigo dos conflitos da pessoa
(non-conflictual
sphere) [14].
Af se reconhece uma miragem surrada que a mais academica
psicologia da introspecc,;ao ja havia rejeitado como insustentavel.

I~'Ilil

Essa regressao, no entanto, e celebrada como urn retorno ao redil
da "psicologia
geral" .
Seja como for, ela resolve a questao do ser do analista.6 Uma
equipe de egos, decerto menos iguais7 do que autonomos (mas,
por qual selo de origem se reconhecem eles na suficiencia de
sua autonomia?), se oferece aos norte-americanos
para guia-Ios
em direc,;ao a happiness, sem perturbar as autonomias, egofstas
ou nao, que pavimentam 0 American way de chegar 1£1.
7. Resumamo-nos.
Se 0 analista s6 Iidasse com resistencias,
pensaria duas vezes antes de fazer uma interpretac,;ao, como
efetivamente
Ihe acontece, mas ele ficaria quite com essa prudencia.
S6 que essa interpretac,;ao, quando ele a faz, e recebida como
proveniente da pessoa que a transferencia Ihe imputa ser. Aceitara
eIe beneficiar-se
desse erro de pessoa? A moral da analise nao
contradiz isso, desde que ele interprete tal efeito, sem 0 que a
analise se reduziria a uma sugestao grosseira.
Posic,;ao incontestavel,
exceto pelo fato de que e como proveniente do Outro da transferencia que a fala do analista continua
a ser ouvida, e de que com isso 0 momenta de 0 sujeito sair da
transferencia e adiado ad infinitum.
E, pois, pelo que 0 sujeito imputa ao analista ser (ser que esta
alhures) que e possfvel uma interpretac,;ao voltar ao Jugar de onde
po de ter peso na distribuic,;ao das respostas.
AIi, pOl'em, quem dira 0 que ele e, 0 analista, e 0 que resta dele,
ao ser encostado contra a parede na tarefa de interpretar? Que ele
mesmo ouse dize-Io se, caso seja um homem, isso for tudo 0 que
ele tem a nos responder. Que ele tenha ou nao tenha, seria pois
toda a questao: mas e af que ele volta atras, nao somente pel a
impudencia do misterio, mas pOl'que, nesse ter, e do ser que se
trata, e como. Veremos mais adiante que esse como nao e comodo.
Por isso ele prefere se restringir a seu Eu e a realidade, da
qual conhece um pedac,;o. Mas, nesse caso, ei-Io no [eu] e no eu
com seu paciente. Como fazer, se eles estao de espada em riste?

Na Franya, 0 ja citado doutrinario do ser mostrou-se direto nessa soluyao:
ser do psicanalista e inato (cf. La PDA, I, p.136).
7. Onde Lacan explora a homofonia francesa entre egos e egaux. (N.E.)
6.
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E af que, astutamente, conta-se com as conivencias que se deve
ter nesse lugar, denominado, no caso, a parte sadia do eu, aquela
que pensa como nos.
C.Q.N.R.P.D.,
podemos concluir, 0 que nos leva de volta ao
problema inicial, ou seja, a reinventar a amilise.
Ou a refaze-Ia: tratando a transferencia
como uma forma
particular da resistencia.
Muitos 0 professam. E a eles que formulamos a pergunta que
da tftulo a esta sec;:ao: Quem e 0 analista? Aquele que interpreta,
tirando proveito da transferencia?
Aquele que a analisa como
resistencia? Ou aquele que impoe sua ideia da realidade?
Pergunta que pode incomodar muito de perto aqueles a quem
se dirige, e ser menos faci I de evitar do que a pergunta "quem
fala?", com a qual um de meus alunos Ihes azucrinou os ouvidos
por conta do paciente. Pois sua resposta de impacientes - um
animal de nossa especie - seria para a pergunta modificada
mais deploravelmente
tautologica, por ter que dizer: eu.
Nu ecru.

I. 0 que veio antes nao responde a tudo 0 que aqui se promove
de questoes para 0 novato. Mas, ao reunir os problemas que
atualmente se agitam em torno da direc;:ao da analise, na medida
em que essa atualidade renete seu uso presente, cremos ter
respeitado suas proporc;:6es.
A saber, 0 lugar fnfimo que a interpretac;:ao ocupa na atualidade
psicanalftica - nao pOl"que se tenha perdido seu sentido, mas
pOI'que a abordagem desse senti do sempre atesta um embarac;:o.
Nao ha autor que se confronte com ele sem proceder destacando
toda sorte de intervenc;:oes verbais que nao sao a interpretac;:ao:
explicac;:oes, gratificac;:oes, respostas a demanda ... etc. 0 procedimento torna-se revelador quando se aproxima do centro do
interesse. Ele impoe que ate uma formulavao articulada para
levar 0 sujeito a ter uma visao (insight) de uma de suas condutas,
sobretudo em sua significac;:ao de resistencia, possa receber um
nome total mente diferente, como confrontac;:ao, por exemplo,
nem que seja a do sujeito com seu proprio dizer, sem merecer
o de interpretac;:ao, simples mente pOl' ser um dizer esclarecedor.

Sao comoventes os esforc;:os de um autor na tentativa de forc;:ar
a teoria da forma para nela encontrar a metafora que Ihe permita
exprimir 0 que a interpretac;:ao introduz de resoluvao numa
ambigtiidade inteneional, de fechamento a uma incompletude
que, no entanto, so se realiza a posteriori [2].
2. Percebe-se que 0 que aqui se furta e a natureza de uma
transmutac;:ao no sujeito, e de um modo ainda mais doloroso para
o pensamento, por Ihe escapar no exato momento em que passa
a ac;:ao. Nenhum indicador basta, com efeito, para mostrar onde
age a interpretac;:ao, quando nao se admite radical mente um
conceito da func;:ao do significante que capte onde 0 sujeito se
subordina a ele, a ponto de por ele ser subornado.
A interpretac;:ao, para decifrar a diacronia das repetic;:oes inconscientes, deve introduzir na sincronia dos significantes que
nela se compoem algo que, de repente, possibilite a traduc;:ao precisamente aquilo que a func;:ao do Gulro permite no receptaculo do codigo, sendo a proposito dele que aparece 0 elemento
faltante.
Essa importancia do significante na localizac;:ao da verdade
analftica aparece em filigrana, tao logo um autor se atem finnemente as conexoes da experiencia na definic;:ao das aporias. Basta
ler Edward Glover para avaliar 0 prec;:o que ele paga pela falta
desse termo, quando, ao articular as opini6es mais pertinentes,
ele en contra a interpretac;:ao por toda parte, na impossibilidade
de rete-Ia em parte alguma, e ate mesmo na banalidade da receita
medica, e acaba dizendo, muito simplesmente, sem que se saiba
se ele se escuta, que a formavao do sintoma e uma interpretac;:ao
inexata do sujeito [13].
Assim concebida, a interpretac;:ao torna-se uma especie de
Ilogfstico, manifesto em tudo 0 que se compreende - com ou
sem razao, por menos que ele alimente a chama do imaginario
- da pura ostentavao que, sob 0 nome de agressividade,
tira
proveito da tecnica dessa epoca (I 93 I; 0 que alias e novo 0
bastante para ainda ser atual. Cf. [13]).
Somente pOl' vir a interpretac;:ao culminar no hie et nunc desse
jogo e que ela se distingue da leitura da signatura rerum em
que Jung rivaliza com Boehme. Segui-Io nisso conviria muito
pouco ao ser de nossos analistas.
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Mas estar na hora de Freud8 diz respeito a outra tablatura
que significa nao ser superfluo saber desmontar-lhe
0 reI6gi~.

0

3. Nossa doutrina do significante e, para come~ar, disciplina na
qual aqueles a quem formamos se exercitam nos modos de efeito do significante
no advento do significado,
unica via para
conceber que, ao se inscrever af, a interpreta~ao possa produzir
algo novo.
. Pois. e.la nao se fundamenta em nenhuma assun~ao dos arquetlPOS dlVlnOS, mas no fato de 0 incor.sciente tel' a estrutura radical
d~ linguagem, que urn material funciona nela segundo leis, que
sao as descobertas pelo estudo das Ifnguas positivas, das Ifnguas
que sao ou foram efetivamente
faladas.
-!'- metafora do f1ogfstico que ha pouco nos inspirou Glover
rellra seu carateI' apropriado do erro que evoca: a significa~ao
emana tao pouco da vida quanto 0 flogfstico, na combustao,
escapa dos COI'POS, Antes, seria preciso falar dela como da
combina~ao .da vida com 0 ,llomo 0 do signo,9 do signa no que,
antes de malS nada, ele conota a presen~a ou a ausencia introduzindo essencialmente
0 e que as liga, pois, ao co~otar
a
presen~a ou a ausencia, ele institui a presen~a com base na
auscncia, assim como constitui a ausencia na presen~a.
Havemos de estar lembrados de que, com a seguran~a de sua
marcha pOl' seu campo, Freud, buscando 0 modelo do automatismo de repeti~ao, detem-se no cruzamento
de urn jogo de
ocu~ta~ao_ e de uma escansao alternada de dois fonemas cuja
conJuga~ao, numa crian~a, 0 impressiona,
E q~le ~li t.a~nbem aparece, ao mesmo tempo, 0 valor do objeto
como 111s1g111f'Jcante(aquilo que a crian~a faz aparecer e desaparecer), alem do carateI' acess6rio da perfei~ao fonetica, comparada a distin~ao fonematica, que ninguem contestaria que Freud
tern 0 direito de traduzir imediatamente
pelos Fort! Da! do
alemao falado pOl' ele, adulto [9],

8. A expressao francesa etre a ['heure de tern 0 senti do de "seguir 0 estilo
de", "ser como". (N.E.)
9. 0 qll~. em vez de ser vocalizado como a letra simb61ica do oxigenio. evocada
pela metafora se~U1da.pode ler-se como" zero" , na m~dida em que esse numero
slmbohza a fun~ao essenclal do lugar na estrutura do significante.

Ponto de insemina~ao de uma ordem simb61ica que preexiste
sujeito infantil e segundo a qual sera preciso que ele se
0struture,
:to

4. Poupar-nos-emos
de fornecer as regras da interpreta~ao. Nao
que elas nao possam ser formuladas, mas suas f6rmulas pressupoem desenvolvimentos
que nao podemos tomar como con hecidos, na impossibilidade
de condensa-Ios aqui.
Atenhamo-nos a observar que, ao IeI' os comentarios classicos
sobre a interpreta~ao, sempre lamentamos vel' quao pouco partido
se sabe tirar dos pr6prios dados que sao propostos.
Para dar urn exemplo disso, cada qual atesta a sua maneira que,
para confirmar a pertinencia de uma interpreta~ao, 0 que importa
nao e a convic~ao qUt ela acarreta, ja que melhor se reconhecera
seu criterio no material que vier a surgir depois dela.
Mas tao poderosa e a supersti~ao psicologizante
nas mentes,
que se continua a invocar 0 fenomeno no sentido de urn assentimento do sujeito, omitindo pOl' completo 0 que resulta das
coloca~oes de Freud sobre a Verneinung como forma de confissao, da qual 0 mfnimo que se pode dizer e que nao se pode
faze-Ia equivaler a urn resultado nulo.
E assi~ que a teoria traduz como a resistencia e gerada na
pratica. E tambem isso 0 que queremos deixar claro, quando
dizemos que nao ha outra resistencia a analise senao a do pr6prio
analista.
5. 0 grave e que, com os autores de hoje, a sequencia dos efeitos
analfticos parece tomada pelo avesso. A interpreta~ao, a seguirmos suas coloca~oes, seria apenas urn balbucio, comparada a
abertura de uma rela~ao maior onde, enfim, se e compreendido
("por dentro", sem duvida).
A interpreta~ao
torna-se aqui uma exigencia da fraqueza a
qual e preciso acudir. E tambem uma coisa muito diffcil de
faze-Ia engolir sem que ela a rejeite. E ambas as coisas ao mesmo
tempo, ou seja, urn recurso bastante incomodo.
Mas isso e apenas efeito das paixoes do analista: de seu receio,
que nao e do erro, mas da ignorancia, de sua predile~ao; que
nao e satisfazer, pOI'em nao decepcionar;
de sua necessidade,
que nao e de govern aI', mas de hcar pOl' cima. Nao se trata, em
absoluto, da contratransferencia
deste ou daquele: trata-se das

conseqiiencias da rela~ao dual, caso oterapeuta nao a supere e como haveria de supeni-la, se faz dela 0 ideal de sua a~ao?
Primum vivere, sem duvida: ha que evitar 0 rompimento. Que
se classifique com 0 nome de tecnica a civilidade pueril e honesta
que ensina com tal finalidade, ainda passa. Mas, quando se
confunde essa necessidade fisica da presen~a do paciente na hora
marcada com a rela~ao analftica, comete-se urn engano e se
desencaminha 0 novato por muito tempo.
6. A transferencia,
nessa perspectiva, torna-se a seguran~a do
analista, e a rela~ao com 0 real, 0 terreno em que se decide 0
combate. A interpreta~ao, adiada ate a consolida~ao da transferencia, fica desde entao subordinada a redu~ao desta.
Dai resulta que ela e reabsorvida num working through que
podemos muito bem traduzir, simplesmente,
por trabalho da
transferencia, que serve de alibi para uma especie de revanche
pela timidez inicial, ou seja, para uma insistencia que abre as
portas a todas as for~agens, colocadas sob a bandeira do fortalecimento do Eu [21-22].
7. Mas sera que se observou, ao cntlcar 0 procedimento
de
Freud, tal como ele se apresenta, por exemplo, no Homem dos
Ratos, que 0 que nos surpreende como uma doutrina~ao previa
decorre, simplesmente,
de ele proceder exatamente na ordem
inversa? au seja, ele come~a por introduzir 0 paciente numa
primeira localiza~ao de sua posi~ao no real, mesmo que este
acarrete uma precipita~ao
nao hesitemos em dizer uma
sistematiza<;ao - dos sintomas [8].
Outro exemplo not6rio e quando ele obriga Dora a constatar
que, da grande desordem do mundo de seu pai, cujo estrago
constitui 0 objeto de sua reclama~ao, ela faz mais do que
participar; que ela se constituiu a cavilha dessa desordem, e que
nao poderia continuar sem sua complacencia
[7].
Ha muito tempo tenho enfatizado 0 processo hegeliano des sa
inversao das posi~6es da bela alma quanta a realidade que ela
denuncia. Nao se trata de adapta-Ia a esta, mas de the mostrar
que ela esta mais do que bem adaptada nela, uma vez que
concorre para sua fabrica~ao.
Mas aqui se detem 0 caminho a percorrer com 0 outro. Pois
a transferencia ja fez seu trabalho, mostrando que se trata de
algo bem diferente das rela~6es do Eu com,o mundo.
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Freud nem sempre parece haver-se muito bem com isso, nos
casos que relata. E e por isso que eles sao tao preciosos.
Pois ele reconheceu prontamente que nisso estava 0 principio
lie seu poder, no que este nao se distinguia da sugestao, mas
lambem que esse poder so the dava a solu~ao do problema na
condi~ao de nao se servir dele, pois era entao que assumia todo
() seu desenvolvimento
de transferencia.
A partir desse momento, nao e mais aquele a quem mantinha
t;m sua proximidade que ele se dirigiu, e foi por essa razao que
Ihe recusou 0 face a face.
A interpreta<;ao em Freud e tao audaciosa que, por have-la
vulgarizado, ja nao reconhecemos
seu alcance de adivinha~ao.
Quando ele denuncia uma tendencia, aquilo a que chama Trieb,
coisa totalmenle diferente de urn instinto, 0 frescor da descoberta
nos mascara 0 que 0 Trieb implica em si de urn advento do
significante. Mas, quando Freud traz a luz 0 que s6 podemos
dumar de Iinhas de destino do sujeito, e pela figura de Tiresias
que nos interrogamos diante da ambigiiidade em que opera seu
veredito.
Pois essas linhas adivinhadas concernem tao pouco ao Eu do
sujeito, ou a tudo 0 que ele pode presentificar hie e nunc na
rela~ao dual, que e ao topar na hora certa, no caso do Homem
dos Ratos, com 0 pacto que regeu 0 casamento dos pais deste,
com 0 que se passou, pOitanto, muito antes do nascimento dele,
que Freud reencontra ali uma mistura de condi<;6es - honra
salva no ultimo minuto, trai~ao sentimental, compromisso social
c divida prescrita - das quais 0 grande roteiro compulsivo que
Ihe foi levado pelo paciente parece ser 0 decal que criptogratico,
e no qual vem a motivar enfim os impasses on de se desgarram
sua vida moral e seu desejo.
Porem 0 mais incrivel e que 0 aces so a esse material so tenha
sido aberto por uma interpreta<;ao em que Freud presumiu uma
interdi<;ao que 0 pai do Homem dos Ratos teria imposto com
rela~ao a legitima<;ao do amor sublime a que se devotou, para
cxplicar a marca de impossfvel de que, sob todas as suas
modalidades, esse la<;o the parece ter 0 cunho. Interpreta~ao da
qual 0 mfnimo que se pode dizer e que ela e inexata, uma vez
que e desmentida pela realidade que presume, mas que mesmo
assim e verdadeira na medida em que Freud nela da mostras de
uma intui~ao em que ele antecipa 0 que introduzimos sobre a
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funs;ao do Outro na neurose obsessiva, demonstrando
que essa
funs;ao, na neurose obsessiva, admite ser sustentada pOl' um
morto, e que, nesse caso, nao poderia ser mais bem exercida do
que pelo pai, uma vez que, estando efetivamente
morto, ele
retornou a posis;ao que Freud reconheceu como sendo a do Pai
absoIuto.
8. Que nos perdoem aqueles que nos leem e os que acompanham
nosso ensino, se eles encontram aqui exemplos um tanto repisados pOl' mim em seus ouvidos.
Nao e apenas que eu nao possa citar minhas pr6prias analises
para demonstrar 0 plano em que incide a interpretac;ao, pOl' nao
poder a interpretas;ao, revelando-se
coextensiva a hist6ria, ser
comunicada no meio comunicante em que se pass am muitas de
nossas analises sem risco de trail' 0 anonimato do caso. E que,
em certa ocasiao, consegui dizer 0 bastante sem falar demais,
ou seja, deixar claro meu exemplo sem que ninguem, a nao ser
o interessado, 0 reconhecesse.
Tampouco se trata de que eu considere 0 Homem dos Ratos
um casu que Freud tenha curado, pois, se eu acrescentasse que
nao creio que a analise nao tenha tido nada a vel' com a tragiea
conclusao de sua hist6ria com sua morte no campo de batalha,
o quanto nao estaria eu contribuindo para infamar aqueles que
mal pensam nisso?
Digo que e numa dires;ao do tratamento que se orden a, como
acabo de demonstrar, segundo um processo que vai da retificac;ao
das relac;6es do sujeito com 0 real, ao desenvolvimento
da
transferencia, e depois, a interpretas;ao, que se situa 0 horizonte
em que a Freud se revelaram as descobertas fundamentais que
ate hoje experimentamos,
no tocante a dinamica e a estrutura da
neurose obsessiva, Nada mais, pOl'em tambem nada menos.
CoIoca-se agora a questao de saber se nao foi porter
essa ordem que perdemos esse horizonte.

invertido

9. 0 que se pode dizer e que as novas vias em que se pretendeu
legalizar a marcha aberta pelo descobridor
demonstram
uma
confusao nos termos, que requer a singularidade para se revelar.
Retomaremos,
pois, um exemplo que ja contribuiu para 0 nosso
en sino; natural mente, ele foi escolhido de um'autor qualificado

II

, que e especialmente
sensfveI, pOl' sua origem, a dimensao da
inlerpretac;ao, Trata-se de Ernst Kris e de um casu que ele nao
nos dissimula haver retomado de Melitta Schmideberg [I5].
Trata-se de um sujeito inibido em sua vida intelectual e
particularmente
incapaz de conseguir publicaI' qualquer de suas
pcsquisas - isso em razao de um impulso de plagiar do qual
'Ie nao parece capaz de assenhorear-se. Esse e 0 drama subjetivo.
Melitta Schmideberg 0 havia compreendido como a recorren'ia de uma delinqiiencia
infantil; 0 sujeito costumava furtar
guloseimas e alfarnibios, e pOl' esse vies e que ela empreendeu
a analise do conflito inconsciente.
Ernst Kris vangloria-se de haver retomado 0 casu de acordo
<.;omuma interpretas;ao mais met6dica, a que procede da superrfcie a profundidade,
como ele diz. Que ele a coloque sob a
6gide da psicologia do ego segundo Hartmann, da qual julgou
dcver ser seu propugnador, e secundario para apreciarmos 0 que
vai acontecer. Ernst Kris modifica a perspectiva do casu e
pretende dar ao sujeito 0 insight de um novo comes;o, a partir
tie um fato que nao passa de uma repetis;ao de sua compulsao,
mas no qual Kris, muito louvavelmente, nao se contenta com os
dizeres do paciente; e, quando este presume haver, a despeito
de si mesmo, colhido as ideias de um trabalho que acaba de
<.;oncluir num livro que, tendo-l he voltado a mem6ria, permitiuIhe controlar isso a posteriori, Kris examina as provas e descobre
que, aparentemente,
nada nelas ultrapassa 0 que a comunidade
do campo de pesquisas comporta. Em suma, haven do se certificado de que seu paciente nao e plagiario, em bora acredite se-Io,
Kris tenciona demonstrar-lhe
que ele quer se-lo para se impedir
de se-Io real mente - 0 que se chama analisar a defesa antes da
pulsao, que aqui se evidencia na atras;ao pelas ideias dos outros.
Pode-se presumir que essa intervenc;ao seja erronea, pelo
simples fato de supor que defesa e pulsao sejam concentricas e,
pOl' assim dizer, moldadas uma pela outra.
o que prova que ela efetivamente 0 e e aquilo em que Kris
a ve confirmada, ou seja, 0 fato de que, no momenta em que
(:Ie acredita poder perguntar ao doente 0 que ele acha dessa
virada de casaca, este, pensando pOl' urn momento, retruca-lhe
que ha algum tempo, ao sail' da sessao, vagueia pOl' uma rua
rcpleta de restaurantezinhos
atraentes, para cobis;ar em seus
<.;ardapios 0 anuncio de seu prato predileto: miolos frescos.
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Declara<;ao que, em vez de ser considerada como sancionadora
do caniter feliz da interven<;ao pelo material que traz, parece-nos,
antes, tel' 0 valor corretivo do acting out, no proprio relato que
e feito dele.
Essa mostarda depois do jantar que 0 paciente respira10 mais
me parece dizer ao anfitriao que ela faltou no servi<;o. Por mais
compulsivo que ele seja ao cheini-Ia, ela e urn hint11;'
sendo
sintoma transitorio,
sem duvida, ela adverte 0 analista: voce
passou ao largo.
De fato voce passou ao largo, retorno eu, dirigindo-me a memoria de Ernst Kris, tal como recorda 0 Congresso de Marienbad,
do qual, no dia seguinte a minha comunica<;ao sobre 0 estadio do
espelho, fui embora, preocupado que estava em ir respirar 0 ar do
tempo, de urn tempo carregado de promessas, na Olimpfada de
Bedim. Ele me objetou gentilmente: "<;a ne se fait pas!" (essa
locu<;ao, em frances), ja seduzido por essa tendencia ao respeitavel
que talvez aqui tenha infletido seu procedimento.
Sera isso que 0 faz extraviar-se, Ernst Kris, ou apenas 0 serem
retas as suas inten<;6es, pois seu julgamento
tambem 0 e, sem
duvida, enquanto as coisas, pOI' sua vez, estao em ziguezague?
Nao e 0 fato de seu paciente nao roubar que importa aqui. E
que ele nao ... Sem "nao": c que ele rouba nada. E era isso que
teria side precise faze-Io ouvir.
Muito ao contrario do que voce acredita, nao e a defesa dele
contra a ideia de roubar que 0 faz crer que rouba. Que ele possa
tel' uma ideia propria e que nao Ihe vem a ideia, ou que so 0
visita com dificuldade.
Inutil, pois, engaja-Io nesse processo de determinar a parte,
onde nem Deus poderia reconhecer-se,
daquilo que seu colega
Ihe surrupia de mais ou men os original quando 0 sujeito bate
papo com ele.
Nao pode essa ansia de miolos frescos refrescar-Ihe
seu.
proprios conceitos e fazer voce se lembrar, nas formula<;6es de
Roman Jakobson, da fun<;ao da metonfmia? - voltaremos a isso
dentro em pouco.

1ft

Voce fala de Melitta Schmideberg
como se ela houvesse
confundido a delinqi-iencia com 0 Isso. Nao estou tao seguro
disso, e, ao me referir ao artigo em que ela cita esse caso, os
termos de seu tftulo me sugerem uma metafora.
Voce trata 0 paciente como urn obsessivo, mas ele esta Ihe
estendendo a mao com sua fantasia de comestfvel: para Ihe dar
a oportunidade de adiantar urn quarto de hora sobre a nosologia
de sua epoca, diagnosticando: anorexia mental. Ao mesmo tempo,
voce refrescaria, restituindo-o a seu sentido proprio, esse par de
termos, cujo uso comum 0 reduziu a qualidade duvidosa de uma
indica<;ao etiologica.
Anorexia, no caso, quanto ao mental, quanto ao desejo do
qual vive a ideia, 0 que nos leva ao escorbuto que impera na
jangada em que a embarco junto com as virgens magras.
A recusa delas, simbolicamente motivada, parece-me tel' muita
rela<;iio com a aversao do paciente por aquilo que ele cogita.
Tel' ideias era urn recurso de que ja 0 papai dele, como nos diz
voce, nao dispunha. Sera que 0 avo [grand-pere], que nelas se
havia ilustrado, Ihe teria inspirado essa aversao? Como saber?
Voce por certo tern razao em fazer do significante grand, inclufdo
no termo de parentesco, a origem pura e simples da rivalidade
cxercida com 0 pai pelo peixe maior fisgado na pescaria. Mas
'sse desafio de pura forma inspira-me, antes, que ele queira
dizer: nada a fritar.
Nada em comum, portanto, entre 0 modo de proceder que
voee usa, dito a partir da superffcie, e a retifiea<;ao subjetiva
posta em destaque mais acima no metoda de Freud, onde ela
tambem nao e motivada pOI' nenhuma prioridade topica.
E que, ademais, essa retifica<;ao em Freud e dialetica e parte
das dizeres do sujeito para voltar a eles, 0 que significa que uma
interpreta<;ao so pode ser exata se for. .. uma interpreta<;ao.
Tomar 0 partido do objetivo, aqui, e urn abuso, nem que seja
peto fato de 0 plagio ser relativo aos costumes vigentes.12

Eis urn exemplo: nos EUA, onde acabou Kris. publica"ao tern valor de titulo,
urn ensino como 0 meu deveria, toda semana, garantir sua prioridade contra
11 pilhagem a que nao deixaria de dar ensejo. Na Fran"a, e a maneira da infiltra"ao
que minhas ideias penetram num grupo onde sao obedecidas as ordens que
12.

Metafora a partir do idiomatismo La moutarde Lui monte au nez tornado de impaciencia, de c61era". (N.E.)
II. Uma pista, urn indicio. (N.E.)
10.

"elc
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Mas a ideia de que a superffcie seja 0 nfvel do superficial e
perigosa em si mesma.
autra topologia e necessaria para nao. haver engano quanto
ao lugar do desejo.
Apagar 0 desejo do mapa, quando ele ja esta recoberto na
paisagem do paciente, nao e 0 melhor seguimento a dar a li~ao
de Freud.
Nem 0 meio de acabar com profundidade, pois e na superffcie
que ela e visfvel como herpes em dia de festa a tlorescer no
rosto.

I. E ao lrabalho de nos so colega Daniel Lagache que convem
recorrer para constituir uma historia exata dos trabalhos que, em
tomo de Freud, dando seguimento a sua obra e des de que ele a
legou a nos, foram dedicados a transferencia, por ele descoberta.
a objelo dessc trabalho vai muito alem disso, introduzindo na
fun~ao do fenomeno as distin~6es de estrutura, essenciais a sua
crflica. Basta lembrar a alternativa muito pertinente que el
formula, quanto a sua natureza ultima, entre necessidade d
repeli~ao e repeti~ao da necessidade.
Tal trabalho, a acrcditarmos
haver sabido em nosso ensino
extrair as consequencias
que ele acarreta, toma bem evidenlc,
pela ordena~ao que introduz, a que ponto saD frequentemenl'
parciais os aspectos em que se concentram os debates e, cm
especial, 0 quanto 0 emprego comum do termo, na proprill
analise, continua aderido a sua abordagern rnais discutfvel, St'
bem que mais vulgar: fazer del a a sucessao ou a soma dON
sentimentos positivos ou negativos que 0 paciente vota a sell
analista.
Para avaliar a que ponto chegamos em nossa comunidad'
cientffica, podemos dizer que nao se fizeram nem acordo e nCI1\

prolbem meu ensino. POl'serem malditas ali, as ideias s6 podem servir de adol'l1t1
para alguns diindis. Niio importa: 0 vazio que elas fazem ressoar, quer me cil(''''
ou nao, faz ouvir uma outra voz.
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luz sobre os seguintes aspectos, onde no entanto eles pareceriam
t:xigfveis: sera que e 0 mesmo efeito da rela~ao com 0 analista
que se manifesta no enamoramento primario observado no infcio
do tratamento e na trama de satisfa~6es que toma essa rela~ao
tao diffcil de romper, quando a neurose de transferencia parece
ultrapassar os meios propriamente
analfticos? E sera tambem
que sao a rela~ao com 0 analista e sua frustra~ao fundamental
que, no segundo perfodo da analise, sustentam a escansao fruslra~ao-agressao-regressao,
em que se inscreveriam
os efeitos
mais fecundos da analise? Como havernos de conceber a subordina~ao dos fen6menos, quando sua esfera e atravessada pelas
fantasias que implicam abertamente a figura do analista?
Dessas' obscuridades persistentes, a razao foi formulada num
estudo excepcional por sua perspicacia: a cada uma das etapas
em que se tentou revisar os problemas
da transferencia,
as
divergencias tecnicas que motivavam sua urgencia nao deram
margern a urna crftica verdadeira de sua no~ao [20].
2. E tao central para a a~ao analftica a no~ao que queremos aqui
alcan~ar que ela pode servir de medida para a parcialidade das
lcorias em que ha quem se detenha em pensa-la. au seja, nao
cstaremos enganados em julga-Ias segundo 0 manejo da transfcrencia que elas implicam. Esse pragmatismo e justificado. E
que esse manejo da transferencia e identico
no~ao del a, e por
menos elaborada que seja esta na pratica, ela so pode incluir-se
nas parcialidades da teoria.
Por outro lado, a existencia simultanea dessas parcialidades
nem por isso as faz se completarern. a que confirma que eJas
sofrem de urn defeito central.
Para ja ir introduzindo nisso um pouco de ordem, reduziremos
a tres essas particularidades
da teoria, ainda que desse modo
lcnhamos, nos mesmos, de nos conformar
a alguma opiniao
preconcebida, menos grave por ser apenas de exposi~ao.

a

3. Ligaremos 0 geneticismo,
na medida em que ele tende a
fundamentar os fenomenos analfticos nos rnomentos de desenvolvimento implicados ease
nutrir da chamada observa~ao
direta da crian~a, a uma tecnica particular: a que faz a essencia
desse procedimento
incidir sobre a analise das defesas.
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Esse la<;o e historicamente
manifesto. Pode-se ate dizer que
nao tem outro fundamento, ja que so se constituiu pelo fracasso
da solidariedade que sup6e.
?odemos mostrar seu infcio no credito legftimo dado a no<;ao
de um eu inconsciente pela qual Freud reorientou sua doutrina.
Daf passar a hipotese de que os mecanismos de defesa que se
agrupavam sob sua fun<;ao deviam poder, eles mesmos, trair uma
lei de manifesta<;ao comparavel, ou ate mesmo correspondente
a sucessao de fases pela qual Freud havia tentado ligar a
emergencia pulsional a fisiologia, eis 0 passo que Anna Freud,
em seu livro sobre Os mecanismos de defesa, prop6e transpor,
para submete-Io a prova da experiencia.
Isso poderia ter sido a oportunidade
de uma crftica fecunda
das rela<;6es do desenvolvimento
com as estruturas manifestamente mais complexas que Freud introduziu na psicologia. Mas
a opera<;ao deslizou mais abaixo, tao mais tentador era buscar
inserir nas etapas observaveis do desenvolvimento
sensorio-motor e das capacidades progressivas de um comportamento
inteligente esses mecanismos, supostamente
desvinculados do progresso del as.
Pode-se dizer que as esperan<;as que Anna Freud depositava
nessa explora<;ao foram frustradas: por essa via, nada se revelou
, de esclarecedor para a tecnica, embora os detalhes que se pode
discernir atraves da observa<;ao da crian<;a, esclarecida
pela
analise, sejam as vezes muito sugestivos.
A no<;ao de pattern, que vem funcionar aqui como um alibi
da tipologia malograda, apadrinha uma tecnica que, por seguir
na detec<;ao de um pattern nao atual, se inclina de bom grado
a julga-Io por seu desvio de um pattern que encontra em seu
conformismo
as garantias de sua conformidade.
Nao e sem
constrangimento
que evocamos os criterios de exito a que leva
esse trabalho posti<;o: a passagem para 0 patamar superior de
renda e a safda de emergencia
da liga<;ao com a secretaria,
regulando 0 escape de for<;as rigorosamente
subjugadas no matrimonio, na profissao e na comunidade polftica, nao nos parecem
de uma dignidade que requeira 0 apelo, articulado no planning
do analista ou mesmo em sua interpreta<;ao, a Discordia entre
os instintos de vida e de morte - mesmo ornamentando
seu
proposito com 0 pretensioso qualificativo de "economico",
para
leva-Io adiante, em completo contra-senso
com 0 pensamento

<.IeFreud, como
oposi<;ao.

III

0

jogo de um par de for<;as homologas

em sua

4. Menos degradada em seu relevo analftico parece-nos a segunda
face em que surge aquilo que se furta da transferencia, ou seja,
o eixo tom ado da rela<;ao de objeto.
Essa teoria, nao importa a que ponto de aviltamento tenha
chegado nestes liltimos tempos na Fran<;a, tem, como 0 geneticismo, sua origem nobre. Foi Abraham quem inaugurou seu
registro, e a no<;ao de objeto parcial foi uma contribui<;ao original
sua. Este nao e 0 lugar de Ihe demonstrar 0 valor. Estamos mais
interessados em indicar sua liga<;ao com a parcialidade do aspecto
que Abraham desvincula da transferencia, para promove-lo em
sua opacidade como a capacidade de amar, ou seja, como se
esse fosse um dado constitucional do doente em que se pudesse
ler 0 grau de sua curabilidade,
e, em especial, 0 linico em que
fracassaria 0 tratamento da psicose.
Temos aqui, na verdade, duas equa<;6es. A transferencia
qualificada de sexual (Sexualiibertragung)
acha-se no princfpio
<.10amor a que, em frances, chamou-se objetal (em alemao,
Objektliebe). A capacidade de transferencia mede 0 acesso ao
real. E impossfvel enfatizar em demasia 0 quanto ha nisso de
peti<;ao de princfpio.
Ao contrario dos pressupostos do geneticismo, que pretende
se basear numa ordem das emergencias
formais no sujeito, a
perspectiva de Abraham
explica-se numa finalidade que se
autoriza por ser instintual, na medida em que se faz imagem da
matura<;ao de um objeto inefavel, 0 Objeto com mailiscula que
comanda a fase da objetalidade (significativamente
distinguida
da objetividade por sua substancia de afeto).
Essa concep<;ao ectoplasmica
do objeto logo mostrou seus
riscos ao se degradar na dicotomia grosseira que se formula
opondo 0 carater pre-genital ao caniter genital.
Essa tematica primaria se desenvolve, de um modo sumario,
atribuindo-se
ao carater pre-genital os tra<;os acumulados
do
irrealismo projetivo, do autismo mais ou menos comedido, da
restri<;ao das satisfa<;6es pela defesa, e do condicionamento
do
objeto por um isolamento duplamente protetor quanto aos efeitos
de destrui<;ao que 0 conotam, ou seja, um amalgama de todos
os defeitos da rela<;ao de objeto, para mostrar os motivos da
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extrema dependencia que resulta dela para 0 sujeito. Quadro que
seria litil, a despeito de sua tendencia a confusao, se nao parecesse
feito para servir de negativo do estilo agua-com-a~ucar
"da
passagem da forma pre-genital a forma genital", onde as pulsoes
"ja nao assumem 0 carateI' de necessidade de posse incoercfvel,
ilimilada, incondicional,
que comporta urn aspecto destrutivo.
Elas sao verdadeiramente
ternas, amorosas, e, se 0 sujeito nem
por isso se mostra oblati'/a, islo e, desinteressado,
e se esses
objetos" (neste ponto, 0 autor se lembra de meus comentarios)
"sao tao intrinsecamente
objetos narcfsicos quanta no caso
anterior, aqui ele e capaz de compreensao
e de adapta~ao ao
outro. Alias, a estrutura fntima dessas rela~oes objetais mostra
que a participa~ao do objeto em seu proprio prazer e indispensavel para a felicidade do sujeito. As conveniencias,
os desejos
e as necessidades
do objeto (que salada!)13 sao levados em
considera~ao no mais alto grau".
Isso nao impede, contudo, que" 0 Eu tenha aqui uma estabilidade que nao corre 0 risco de ser comprometida
pela perda de
urn Objeto significativo.
Ele permanece independente de seus
objetos" .
"Sua organiza~ao e tal que 0 modo de pensamento que ele
utiliza c essencialmente
16gico. Ele nao exibe espontaneamente
uma regressao a urn modo de apreensao da realidade que seja
arcaico, 0 pensamento afelivo e a cren~a magica desempenham
nele apenas urn papel absolutamente secundario, e a simboliza~ao
nao ultrapassa, em extensao e importancia, 0 que ela e na vida
habitual (!!).13 0 estilo das rela~oes entre 0 sujeito e 0 objeto e
dos mais evolufdos (sic)." 13
Eis 0 que se promete aqueles que, "ao fim de uma analise
bem sucedida (... ), apercebem-se
da enorme diferen~a entre 0
que eles outrora acreditavam ser a alegria'sexual
e aquilo que
experimentam
agora".
E compreensfvel que, para os que tern de safda essa alegria,
"a rela~ao genital seja, em suma, desprovida de hist6ria" [21].
Sem outra hist6ria senao a de se conjugal' irresistivelmentc
no verba "bater com 0 traveseiro no lustre", cujo lugar nos
parece marcado aqui para 0 futuro escoliasta, pOl' encontrar nisso
sua etema oportunidade.
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5. Se de fato e preciso seguir Abraham quando ele nos apresenta
a rela~ao de objeto como tipicamente demon strada na atividade
do colecionador,
talvez sua regra nao se de nessa antinomia
cdificante, mas deva antes ser buscada em algum impasse conslilutivo do desejo como tal.
o que faz 0 objeto apresentar-se como quebrado e decomposto
lalvez seja algo diferente de urn fator patol6gico. E que tern a
vel' com 0 real esse hino absurdo a harmonia do genital?
Convira riscar de nossa experiencia 0 drama do edipianismo,
quando pOl' Freud ele teve de ser fOljado justamente para explicar
as barreiras e as degrada~oes (Erniedrigungen)
que sao 0 que
ha de mais banal na vida amorosa, mesmo a mais realizada?
Cabera an6s camuflar Eros, 0 Deus negro, de cameirinho do
Born Pastor?
A sublima~ao decerto e empregada na obla~ao que se irradia
do amor, mas dediquemo-nos
a ir urn pouco mais longe na
estrutura do sublime, e que nao 0 confundamos,
coisa a que
Freud, sempre acusa de falso, com 0 orgasmo perfeito.
o pior e que as almas que se derramam na mais natural temura
acabam se perguntando
se satisfazem a normalidade delirante
da rela~ao genital - fardo inedito que, a exemplo dos que 0
Evangelista amaldi~oa, amarramos para os ombros dos inocentes.
Mas ao nos lerem, se algo disso chegar a epocas em que ja
nao se saiba a que correspondiam
na pratica essas efervescentes
coloca~oes,
poderao imaginal' que nossa arte se dedicava a
reavivar a fome sexual em retardados da glandula - para cuja
fisiologia, no entanto, nao contribufmos em nada, e pOI' haver
fcito de fato, muito pouco para conhece-Ia.
6. E preciso que haja ao menos tres faces em uma piramide,
ainda que de heresia. A que fecha 0 diedro aqui descrito na
hiancia da concep~ao da transferencia se esfor~a, pOI' assim dizer,
pOI' Ihe juntar as bordas.
Se a transferencia
retira sua virtude do ser reconduzida
a
realidade da qual 0 analista e 0 representante, e se se trata de
fazer 0 Objeto amadurecer na estufa de uma situa~ao confinada,
j,l nao resta ao analisado senao urn objeto, se nos permitem a
cxpressao, em que fincar os dentes, e este e 0 analista.
Daf a no~ao de introje~ao intersubjetiva, que e nosso terceiro
C1TO,se instalar, lamentavelmente,
numa rela~ao dual.
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Pois trata-se mesmo de uma via unitiva, da qual os diversos
molhos teoricos que a preparam, de acordo com a topica a que
se faz refercncia, so podem conservar a metafora, variando-a
conforme 0 nfvel de opera9ao considerado serio: introje9ao, em
Ferenczi, identifica9ao com 0 Supereu do analista, em Strachey,
e transe narcfsico terminal, em Balint.
Tencionamos
chamar aten9ao para a substancia dessa consuma9ao mfstica, e se mais uma vez temos que denunciar 0 que
acontece a nossa porta, e por sabermos que a experiencia analftica
extrai sua for9a do particular.
Assim c que a importancia dada no tratame~to a fantasia de
devon19ao falica suprida pela imagem do analista parece-nos
digna de ser destacada, em sua coerencia com uma dire9ao da
amUise que a faz caber inteira na disposi9ao da distancia entre
o paciente e 0 analista como objeto da rela9ao dual.
Pois, a despeito da debilidade da teoria com que um autor
sistematize
sua tecnica, nem pOl' isso ele deixa de anaJisar
real mente, e a coerencia revelada no erro constitui aqui 0 garante
de que efetivamente
se toma 0 bonde en-ado.
E a fun9ao privilegiada do significante fain no modo de
presen9a do sujeito no desejo que se ilustra aqui, mas numa
expericncia
que podemos chamar de cega: isso, por falta de
qualquer orienta9ao sobre as verdadeiras rela90es da situa9ao
analftica, a qual, do mesmo modo que qualquer outra situa9ao
em que se fale, so pode, ao querer inscreve-Io numa rela9ao
dual, ser destro9ada.
Sendo desconhecida,
nao sem motivo, a natureza da incorpora9ao simbolica, e nao havendo possibilidade de que se consuma
seja 0 que for de real na amilise, evidencia-se,
pelas balizas
elementares de meu ensino, que nada mais pode ser reconhecido
senao de imaginario naquilo que se produz. Pois nao e necessario
conhecer a planta de uma cas a para bater a cabe9a contra as
paredes: para isso, alias, prescinde-se muito bem dela.
Eu mesmo indiquei a esse autor, numa epoca em que debatfamos entre nos, que, em se ficando preso a uma rela9ao
imaginaria entre os objetos, restava apenas a dimensao da distancia para poder ordena-Ia. Isso nao estava na visada em que
ele abunda em seus pareceres.
Fazel' da distancia a unica dimensao em que se articulam as
rela90es do neurotico com 0 objeto gera contradi90es insupera-

Yl'is, que sao bastante discernfveis, tanto no interior do sistema
quanto na dire9ao oposta que autores diferentes ext~'ae~m .da
Illcsma metafora para organizar suas impressoes. As dlstan~las
l,ycessiva ou insuficiente do objeto parecem, as vezes, conlundir-se a ponto de se embaralhar. E nao era a distancia do obj.eto,
l11as sua intimidade grande demais no sujeito, que parecla a
F'renczi caracterizar 0 neurotico.
que decide sobre 0 que cada urn quer .di~er e s~a utiliza9~0
Il-cnica e a tecnica do rapprocher, pOl' mals Impagavel que seJa
n cfeit~ desse termo, nao traduzido, numa exposi9ao em ingles,
Il'vela na pratica uma tendencia que confina na obsessao.
E diffcil acreditar que 0 ideal prescrito na redu9ao dessa
distancia a 'zero (nil, em ingles) nao deixe seu autor perceber
que nisso se concentra seu paradoxa teorico.
Seja como for, nao ha duvida de que essa distancia e tomada
por urn parametro universal, regen do as varia90es da te~nica
(pOl' mais extravagante que se afigure 0 debate sobre a amplttude
dclas) em prol do desmantelamento
da neurose.
que tal concep9ao deve as condi90es especiais da neu.rose
nbsessiva nao deve ser colocado pOl' inteiro do lado do obJeto.
Nem sequel' parece haver, no rol de suas realiza90es, urn
privilegio a destacar dos resultados que e.l~ obt?ria na neu~-~se
nbsessiva. Pois, se como a Kris nos e penmtldo cltar uma analIse
I'ctomada na condi9ao de segundo analista, podemos testemunhar
que tal tecnica, na qual 0 talento nao deve ser contestado, acabou
provocando, num caso clfnico de pura obsessao nu~ homem, a
irrup9ao de urn enamoramento
nao menos desmedldo pOl' ser
plat6nico, e que nao se revelou menos irredutfvel pOl' ter-se
cxercido, depois do primeiro, sobre os objetos do mesmo sexo
a seu alcance.
Falar de perversao transit6ria pode satisfazer aqui urn otim~s1110 ativo,
mas ao pre90 de se reconhecer,
nessa r~staUl~a9ao
atfpica do terceiro da rela9ao, excessivamente
neglIg~n~tado,
que convem nao puxar demais para 0 recurso da proxlmldade
Ila rela9ao com 0 objeto.

o

o

7. Nao ha limite para as desgastes da tecnica por sua des~~n'eitua9ao. J a fizemos referencia aos achados de uma certa analtse
selvagem a respeito dos quais foi doloroso nosso espanto que

nenhuma supervisao se alm'masse, Poder sentirl4 0 odor do
analista apareceu num trabalho como uma realizac;ao a ser tomada
ao pe da letra, para assinalar a safda exitosa da transferencia.
Podemos discernir af uma especie de humor involuntario que
e 0 que da valor a esse exemplo, Ele teria encantado larry.
Trata-se apenas, em suma, da conseqiiencia previsfvel de tomar
ao real 0 desenvolvimento
da situac;ao analftica: e e verdade que,
afora a gustac;ao, 0 olfativo e a unica dimensao que permite
reduzir a zero (nil) a distancia, dessa vez no real. 0 indfcio a
encontrar nele para a direc;ao do tratamento e os princfpios de
seu poder e mais duvidoso.
Mas, que urn odor de gaiola vagueie por uma tecnica que se
conduz "pelo faro", como se costuma dizer, nao e apenas urn
trac;o de ridfculo. Os alunos de meu seminario estao lembrados
do odor de urina que marcou 0 momento decisivo de urn caso
de perversao transitoria, no qual nos detivemos em prof da crftica
dessa tecnica. Nao se pode dizer que ele nao tenha tido liga9ao
com 0 acidente que motivou a observac;ao, ja que foi ao espiar
uma mulher que urinava, atraves do tabique de urn water que,
s(ibito, 0 paciente transmudou sua libido, sem que nada, ao que
parecia, 0 predestinasse
a isso, pOl'quanto as emoc;6es infantis
ligadas a fantasia da mae faIica haviam assumido ate entao as
feic;6es da fobia [23].
Mas essa nao C uma ligac;ao direta, assim como nao seria
correto ver nesse voyeurismo uma inversao da exibic;ao implicada
na atipia da fobia, no diagnostico muito precisamente formulado:
sob a angustia do paciente de ser ridicularizado por sua estatura
demasiadamente
grande.
Como dissemos, a analista a quem devemos essa notavel
pubficac;ao deu mostras de rara perspicacia, retornando, ate a
exaustao, a interpretac;ao que dera de uma certa armadura surgida
num sonho, em posic;ao de perseguidor, e, ainda por cima, armada
com uma bomba de Flit, como sendo urn sfmbolo da mae falica.
Nao deveria eu ter, antes, falado do pai? - pergunta-se ela.
E justifica ter-se desviado disso pela carencia do pai real na
historia do paciente.

14. Vale notar que sentir ("eheirar"
em franees) tern tambem a aeeP9ao de
"suportar" ou "tolerar" , eomo no eoloquialismo ne pas pouvoir sentir quelqu '£111.
~.~

,

Meus alunos hao de aqui deplorar que 0 ensino de meu
semimirio nao tenha podido ajuda-Ia na epoca, ja que eles sa~em
com base em que princfpios Ihes ensinei a disting.uir 0 obJeto
fobico como significante para todo uso, para supnr a falta. do
Outro, e 0 fetiche fundamental de toda perversao como obJeto
percebido no corte do significante.
Na falta disso, por que nao se lembrou essa novata ~al~n,tosa
do dialogo das armaduras no Discours su~ Ie peu de realtte, de
Andre Breton? Isso a teria colocado no tnlho.
Mas, como espera-Io, quando essa analise recebia na sup~rvisao uma orienta9ao que a fazia pender para uma pressao
constante no sentido de reconduzir 0 paciente a situac;ao real?
Como nos espantarmos com 0 fato de, ao contrario da ra!n~a da
Espanha, a analista ter pernas, quando eIa mesma 0 enlatIzava
na rudeza de seus chamamentos
a ordem do presente?
E claro que tal procedimento
nao deixou de ter a vel' corn 0
desfecho benigno do acting out aqui examinado, uma vez que
tambem a analista, alias consciente disso, viu-se permanentemente numa intervenc;ao castradora.
Mas, sendo assim, por que atribuir esse papel a mae, da qual
tudo indica, na anamnese dessa observac;ao, que ela sempre
funcionou mais como alcoviteira?
o Edipo faltoso foi compensado, mas semp.re sob ~ forma,
aqui de desconcertante
ingenuidade, pOl' uma I~vocac;ao t~talmente forc;ada, senao arbitraria, da pessoa do mando .da ~nalIsta,
no caso favorecida pelo fato de, sendo ele mesmo pSlqulatra, ter
sido ele quem Ihe forneceu esse paciente.
Essa nao e uma circunstancia
comum. De qualquer modo,
deve ser recusada como exterior a situac;ao analftica.
Os desvios imperdoaveis do tratamento nao sao em si 0 que
cria reservas quanto a seu desfecho, e 0 humor, provavelmente
nao sem malfcia, dos honorarios surrupiados da ultima sessao
como prec;o pelo estupro, nao e urn au~urio na?a ~nau para 0 fu:u:o.
A questao que podemos levantar e a do lImIte entre a analIse
e a reeducac;ao, quando seu proprio processo e norteado p.or uma
solicitac;ao preponderante
de suas incidencias reai~. COI~a que
se ve ao comparar, nessa observac;ao, os dados da bJOgrafla com
as formac;6es transferenciais:
a contribuic;ao do deciframento do
inconsciente e real mente mfnima. A ponto de nos perguntarmos
se sua maior parte nao permanece intacta ~o, ~nq~ista~ento
do
enigma que, sob 0 rotulo de perversao transltona, e obJeto dessa
instrutiva comunicac;ao.

8. Que 0 lei tor nao analista nao se engane: nada disto e pam
depreciar um trabalho que 0 epfleto virgiliano improbus qualifi '11
com jusleza.
Nao Lemos oUlro desfgnio senao 0 de advertir os analislas
sobre 0 deslizamento
sofrido por sua lecnica, quando se desco
nhece 0 verdadeiro lugar em que se produzem seus efeitos.
Incansaveis na tentativa de defini-Ia, nao podemos dizer qu ..
encerrando-se em posic;oes de modestia e ate mesmo guiando-s .
por ficc;oes, a experiencia
que eles desenvolvem
seja sempr'
infecunda.
As pesquisas geneticas e a observac;ao direta longe estao d'
estar desvinculadas
de um animo propriamente
analftico. E, pOl'
havermos n6s mesmos relomado, num ano de nosso seminario,
os lemas da relac;ao de objelo, moslramos
0 valor de uma
concepc;ao em que a observac;ao da crianc;a se nutre da mais
precisa reformula<,:ao da func;ao dos cuidados maternos na genes'
do objelo: referimo-nos a no<,:aode objelO lransicional introduzida
por D.W. Winnicoll, ponlo-chave para a explica<,:ao da genes
do fetichismo [27].
A verdade e que as flagranles incertezas da leitura dos gran des
conceilos freudianos sao correlalas as fraquezas que oneram 0
labor pnHico.
Queremos deixar claro que e na medida dos impasses experimenlados para caplar sua a<,:ao em sua autenticidade que os
pesquisadores,
assim como os grupos, acabam por forc;a-Ia no
senlido do exercfcio de um poder.
Esse poder, eles 0 Subsliluem pela rela<,:ao com 0 ser em que
se da essa a<,:ao, fazendo com que seus meios, nomeadamenle
os da fala, decaiam de sua emincncia verfdica. Eis por que c
real mente uma especie de relorno do recalcado, por mais estranho
que seja, que faz com que, das pretensoes menos inclinadas a
se preocupar com a dignidade desses meios, eleve-se a algaravia
do recurso ao ser como a um dado do real, quando 0 discurso
que ali impera rejeita qualquer interrogac;ao que uma estupenda
mediocridade ja nao tenha reconhecido.

I. E muito cedo na hist6ria da analise que aparece a questao do
ser do analista. Que isso se de atraves daquele que foi 0 mais

oIlormentado pelo problema da a<,:ao analftica nao e de nos
',lIrpreender. Com efeito, pode-se dizer que 0 artigo de Ferenczi
Illtilulado "Introjec;ao e transferencia",
datado de 1909 [3], e
Iliaugural nesse aspecto e se antecipa de longe a lodos os temas
posleriormente desenvolvidos
da t6pica.
Se Ferenczi concebe a transferencia
como a introjec;ao da
p 'ssoa do medico na economia subjetiva, ja nao se trata aqui
dcssa pessoa como suporte de uma compulsao repetitiva, de uma
\'onduta inadaptada, ou como figura de uma fantasia. Ele entende
('om isso a absorc;ao, na economia do sujeito, de tudo 0 que 0
psicanalista
presenlifica
no duo como hic ef nunc de uma
problematica encarnada. Pois nilo chega esse autor ao extrema
de articular que a conclusao da analise s6 pode ser atingida na
dcclara<,:ao que 0 medico faz ao doente do abandono que ele
ll1esmo esta em vias de sofrer?15
2. Sera preciso pagar com esse prec;o em comicidade para que
simplesmente se veja reconhecida a falta-a-ser do sujeito como
() cerne da expericncia analftica, como 0 campo mesmo em que
se exibe a paixao do neur6tico?
Excetuado esse nucleo da escola hungara, de archotes hoje
dispersos e logo lransformados em cinzas, somente os ingleses,
em sua fria objelividade,
souberam articular a hiancia que 0
neur6tico atesta ao querer justificar sua existencia, e, com isso,
souberam implicilamente dislinguir da relac;ao inter-human a, de
seu calor e seus engodos, a rela<,:ao com 0 Outro onde 0 ser
cnconlra seu slalus.
Basla-nos citar Ella Sharpe e seus comentarios pertinentes ao
acompanhar as verdadeiras preocupac;oes do neur6tico [24]. A
forc;a deles enconlra-se numa especie de ingenuidade que se
reflete nas asperezas, justi ficadamente celebres, de seu estilo de
lerapeula e escritora. Nao e um trac;o corriqueiro que ela chegue
ate mesmo a ostentac;ao, na exigencia que impoe de uma onisciencia ao analista para ler corretamente
as intenc;oes dos discursos do analisado.

15. RetiFica~ao

seguinte

(1966).

do texto na antepenultima

Frase e na primeira

linha do panigraFo
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0 merito de colocar em primeiro
Devemos reconhecer-Ihe
lugar nas escolas do praticante uma cultura liteniria, mesmo que
ela nao pare<;a perceber que, na lista de leituras minimas que
Ihes propoe, predominam
as obras da imaginaC;ao em que 0
significante do falo desempenha urn papel central, sob urn veu
transparente. Isso apenas prova que a escolha e tao menos guiada
pela experiencia quanto e feliz a indicaC;ao de princfpio.

3. Aut6ctones ou nao, foi ainda pelos ingleses que 0 fim da
analise foi mais categoricamente definido atraves da identificaC;ao
do sujeito com 0 analista. Certamente, varia a opiniao quanta a
ser de seu Eu ou de seu Supereu que se trata. Nao se domina
com tanta facilidade a estrutura que Freud destacou no sujeito,
quando nela nao se distingue 0 simb6lico do imaginario e do
real.
Digamos apenas que nao se fOljam colocac;:oes tao apropriadas
para chocar sem que alguma coisa pressione aqueles que as
formulam. A diaIetica dos objetos fantasisticos promovida na
pnitica pOl' Melanie Klein tende a se traduzir, na teoria, em
term os de identificaC;ao.
E que esses objetos, parciais ou nao, mas seguramente significantes - 0 seio, 0 excremento, 0 fa]o -, 0 sujeito decerto os
ganha ou os perde, e destruido por eles ou os preserva, mas,
acima de tudo, ele e esses objetos, conforme 0 lugar em que
eles funcionem em sua fantasia fundamental, e esse modo de
identificaC;ao s6 faz mostrar a patologia da propensao a que e
impelido 0 sujeito num mundo em que suas necessidades SaG
reduzidas a valores de troca, s6 encontrando essa mesma propensao sua possibilidade radical pela mortificaC;ao que 0 significante impoe a sua vida numerando-a.
4. Ao que parece, 0 psicanalista, simplesmente
para ajudar 0
sujeito, deveria estar a salvo dessa patologia, que, como vemos,
nao se insere em nada menos do que uma lei ferrea.
E justamente por isso que se imagina que 0 psicanalista deva
ser urn homem feliz. Nao e a felicidade, alias, que se vai
pedir-Ihe? E como the seria possivel da-Ia se nao tivesse urn
pouco del a, diz 0 born senso?
E fato que nao nos recusamos a prometer a felicidade, numa
epoca em que a questao de sua medida se compli'Cou: antes de

mais nada pOl"que a felicidade,

161-11

como disse Saint-Just,

tornou-se

um fator da polftica.
Sejamos justos: 0 progresso human}sta, de Arist6teles a SaG
Francisco (de Sales), nao satisfez as aporias da felicidade ..
Perde-se tempo, como sabemos, procurando a camisa de urn
homem feliz, e aquilo a que se chama uma sombra feliz deve
ser evitado, pelos males que propaga.
E real mente na relaC;ao com 0 ser que 0 analista tern de assumir
seu nivel operat6rio, e as chances que para esse fim Ihe oferece
a analise diditica nao devem ser calculadas apenas em funC;ao
do problema supostamente ja resolvido pelo analista que 0 guia
nela.
Ha desventul"as do ser que a prudencia dos colegios e
pudor que garante as dominac;oes nao ousam suprimir

0

falso
deles

mesmos.
Cabe formular uma etica que integre as conquistas freudianas
sobre 0 desejo: para colocar em seu vertice a questao do desejo
do analista.
5. A decadencia que marca a especulaC;ao analitica, especialmente
nessa ordem, nao tern como nao causar impacto, simplesmente
ao sermos sensiveis a ressonfmcia dos trabalhos antigos.
De tanto compreender urn monte de coisas, os analistas em
geral imaginam que compreender e urn fim em si e que s6 pode
ser um happy end. 0 exemplo da ciencia fisica, no entanto, po de
mostrar-Ihes que os mais grandiosos sucessos nao implicam que
se saiba aonde se esta indo.
Muitas vezes, mais vale nao compreender
para pensar, e e
possivel percorrer leguas compreendendo
sem que disso resulte
o men or pensamento.
Foi justamente esse 0 ponto de partida dos behavioristas:
renunciar a compreender.
Mas, na falta de qualquer outro pensamento numa materia - a nossa, que e a antiphysis -, eles
tenderam a se servir, sem compreende-Io,
daquilo que compreendemos: ensejo, para n6s, de urn res gate de orgulho.
Uma amostra do que somos capazes de produzir em materia
de moral e dada pel a noC;ao de oblatividade. Essa e uma fantasia
de obsessivo, em si incompreendida:
tudo para 0 outro, meu
semelhante, e 0 que se profere, sem reconhecer nisso a angustia
que 0 Outro (com maiuscula) inspira por nao ser urn semelhante.
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6. Nao pretendemos ensinar aos psicanalistas 0 que e pensar.
Eles 0 sabem. Mas nao e que 0 ten ham compreendido
por si.
Aprenderam essa lir;ao com os psicologos. 0 pensamento e uma
tentativa de ar;ao, repetem eles gentilmente. (0 proprio Freutl
cai nessa esparrela, 0 que nao 0 impede de ser um pensador
rigoroso e cuja ar;ao se consuma no pensamento.)
A bem da verdade, 0 pensamento dos analistas e uma ar;ao
que se desfaz. 0 que deixa uma certa esperanr;a de que, se os
fizermos pensar nisso, eles, ao retOlmi-la, acabem repensando-a.
7. 0 analista e 0 homem a quem se fala e a quem se fala
Iivremente. Esta ali para isso. E 0 que isso quer dizer?
Tudo 0 que se pode dizer sobre a associar;ao de ideias nao
passa de urn figurino psicologista. Os jogos de palavras induzidos
ja vao longe; alias, a julgar por seu protocolo, nada e menos
livre.
o sujeito convidado a falar na amilise nao mostra naquilo que
diz, para dizer a verdade, uma liberdade muito grande. Nao que
ele seja agrilhoado pelo rigor de suas associar;6es: elas decerto
o oprimem, mas e que, antes, desembocam numa fala livre, numa
fala plena que the seria penosa.
Nada e mais temfvel do que dizer algo que possa ser verdadeiro. Pois logo se transformaria
nisso, se 0 fosse, e Deus sabe
o que acontece quando alguma coisa, por ser verdadeira, ja nao
pode recair na duvida.
Sera esse 0 procedimento da analise, um progresso da verdade?
Ja escuto os coxas-grossas a murmurarem sobre minhas analises
intelectualistas,
quando sou 0 primeiro, ao que eu saiba, a
preservar nelas 0 indizfvel.
Que seja para-alem do discurso que se acomoda nossa escuta,
sei disso melhor do que ninguem, quando simplesmente tomo 0
caminho de ouvir, e nao de auscultar. Sim, isso mesmo, nao de
auscultar a resistencia,
a tensao, 0 opistotono,
a palidez, a
descarga de adrenalina (sic) em que se reconstituiria urn Eu mais
forte (resic): 0 que escuto e por ouvir.16

16. lIntendemenl,
no original, que tern a acep,<uo de "forma discursiva do
pensamento", alem de estar ligado ao verbo e/1/endre (usado logo a seguir), que
significa "ouvir" e tambem "entender, captar, reconhecer'" etc. (N.E.)

Ouvir nao me forr;a a compreender. 0 que our;o nao deixa de
ser um discurso, mesmo que tao pouco discursivo quanto uma
intetjeir;ao. Pois uma intetjeir;ao e da ordem da linguagem, e
nao do grito expressivo. E uma parte do discurso que nao cede
a nenhuma outra no que tange aos efeitos de sintaxe numa Ifngua
determinada.
Naquilo que our;o, sem duvida, nada tenho a replicar, se nada
compreendo disso ou se, ao compreender algo, tenho ~erteza de
estar enganado. Isso nao me impediria de responder. E 0 que se
faz, fora da analise, em casos similares. Eu me calo. Todos
concordam em que frustro 0 falante, e ele em primeirfssimo
lugar, assim como eu. Por que?
Se eu 0 frustro, e que ele me demanda alguma coisa. Que eu
lhe responda, justamente.
Mas ele sabe muito bem que isso
seriam apenas palavras. Tais como as recebe de quem quiser.
Ele nem tern certeza de que me seria grato pel as boas palavras,
muito menos pelas ruins. Essas palavras nao saD 0 que ele me
pede. Ele me pede ... pelo fato de que fala: sua demanda e
intransitiva, nao implica nenhum objeto.
E claro que sua demanda se manifesta no campo de uma
demanda implfcita, aquela pela qual ele esta ali: de ser curado,
de ser revel ado a si mesmo, de ser levado a conhecer a psicanalise,
de ser habilitado como analista. Mas essa demanda, ele sabe,
pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso, nem
sequer e dele, pois, afinal, fui eu que the fiz a ofetta de falar.
(Somente 0 sujeito e transitivo aqui.)
Consegui, em suma, aquilo que se gostaria, no campo do
comercio comum, de poder realizar com a mesma facilidade:
com a oferta, criei a demanda.
8. Mas trata-se de uma demanda, por assim dizer, radical.
Sein duvida a sra. Macalpine tem razao em querer buscar na
simples regra analftica 0 motor da transferencia. Mas ainda assim
ela se extravia, ao apontar na ausencia de qualquer objeto a porta
aberta para a regressao infantil [24]. Isso mais seria urn obstaculo,
pois todos sabem, e os psicanalistas
de crianr;as em primeiro
lugar, que e preciso um bocado de pequenos objetos para manter
uma relar;ao com a crianr;a.
Por intermedio da demanda, todo 0 passado se entreabre, ate
reconditos da primeira infancia. Demandar: 0 sujeito nunca fez
outra coisa, so pode viver por isso, e nos entramos na sequencia.
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E pOl' essa via que a regressao analftica pode se produzir e
que de fato se apresenta. Fala-se dela como se 0 sujeito se
pusesse a bancar a crianc,:a. Sem duvida isso acontece, e essa
momice nao e do melhor augurio. De qualquer modo, ela sai do
que e cornu mente observado no que e tido por regressao. Pois
a regressao nao mostra outra coisa senao 0 retorno, no presente,
de significantes comuns, em demandas para as quais ha uma
prescric,:ao.
9. Voltanto ao ponto de partida, essa situac,:ao explica a transferencia primaria e 0 amor em que ela as vezes se declara.
Pois, se 0 amor e dar 0 que nao se tern, e verdade que 0
sujeito pode esperar que isso Ihe seja dado, uma vez que 0
psicanalista nada mais tern a Ihe dar. Mas nem mesmo esse nada
ele Ihe da, e e born que seja assim: e e por isso que se paga a
ele por esse nada, e generosamente,
de preferencia, para deixar
bem claro que, de outro modo, isso nao valeria grande coisa.
Mas, se na maioria das vezes a transferencia primaria mantem-se no estado de sombra, nao e isso que impede essa sombra
de sonhar e de reproduzir sua demanda, quando nao ha mais
nada a demandar. Essa demanda, por ser vazia, sera ainda mais
pura.
Observa-se que 0 analista, no entanto, da sua presenc,:a, mas
creio que a princfpio ela e apenas a implicac,:ao de sua escuta, e
que esta e apenas a condic,:ao da fala. Alias, por que exigi ria a
lecnica que ele a fizesse tao discreta, se assim nao Fosse? E mais
tarde que sua presenc,:a se faz notar.
Alem do mais, 0 sentimento mais agudo de sua presenc,:a esta
ligado a urn momenta em que 0 sujeito s6 po de se calar, isto e,
em que recua ate mesmo ante a sombra da demanda.
Assim, 0 analista e aquele que sustenta a demanda, nao, como
se costuma dizer, para frustrar 0 sujeito, mas para que reaparec,:am
os significantes em que sua frustrac,:ao est a retida.
10. Ora, convem lembrar que e na demanda mais antiga que se
produz a identificac,:ao primaria, aquela que se efetua pela onipotencia materna, ou seja, a que nao apenas torna dependente
do aparelho significante a satisfac,:ao das necessidades, mas que
as fragmenta, as filtra e as molda nos desfilamentos da estrutura
do significante.
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As necessidades subordinam-se as mesmas condic,:6es convencionais que sao pr6prias do significante em seu duplo registro
- sincronico, de oposir;ao entre elementos irredutfveis, e diacronico, de substituic,:ao e combinac,:ao -, pelas quais a linguagem, se certamentenao
preenche tudo, estrutura a totalidade da
relac,:ao inter-humana.
Daf a oscilac,:ao que se observa nas colocac,:6es de Freud sobre
as relac,:6es entre 0 Supereu e a realidade. 0 Supereu nao e,
evidentemente,
a Fonte da realidade, como ele diz em algum
lugar, mas rastreia suas vias, antes de se encontrar no inconsciente
as primeiras marcas ideais em que as tendencias se constituem
como recalcadas, na substituic,:ao das necessidades pelo significante.
II. Nao ha qualquer necessidade, portanto, de ir buscar mais
longe a mola da identificac,:ao com 0 analista. Ela pode ser muito
variada, mas sera sempre uma identificac,:ao com significantes.
A medida que se desenvolve uma analise, 0 analista lida
alternadamente com todas as articulac,:6es da demand a do sujeito.
Mas s6 deve, como diremos mais adiante, responder af a partir
da posic,:ao da transferencia.
Quem nao frisa, alem do mais, a importancia do que se poderia
chamar de hip6tese permissiva da analise? Mas nao e preciso
urn regime polftico particular para que 0 que nao e proibido se
tome obrigat6rio.
Os analistas que podemos chamaI' de fascinados pelas seqiielas
da frustrac,:ao atem-se tao-somente a uma postura de sugestao,
que reduz 0 sujeito a repassar sua demanda. Sem duvida e isso
que se entende pOl' reeducac,:ao emocional.
A bondade e decerto mais necessaria ali do que em outros
lugares, mas nao tern como curar 0 mal que engendra. 0 analista
que quer 0 bem do sujeito repete aquilo em que ele foi formado,
e ate, ocasionalmente,
deformado. A mais aberrante educac,:ao
nunca teve outro motivo senao 0 bem do sujeito.
Concebe-se uma teoria da analise que, contrariando a delicada
articulac,:ao da analise de Freud, reduz ao medo a mola dos
sintomas. Ela engendra uma prcitica onde se imprime 0 que
alhures chamei de Figura obscena e feroz do Supereu, onde nao
ha outra safda para a neurose de transferencia
senao fazer 0
doente sentar para Ihe mostrar pela janela os aspectos risonhos
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da natureza, dizendo-lhe:
"Va
menino comportado"
[22].

em frente.

Agora

voce e um

I. Vm sonho, afinal, 6 apenas um sonho, ouve-se dizer hoje em
dia [22]. Nao significa nada que Freud nele tenha reconhecido
o desejo?
o desejo, nao as tendencias. Pois e preciso IeI' a Traumdeutung
para saber 0 que quer dizer 0 que Freud chama ali de desejo.
E preciso nos determos no vocabulo Wunsch e no Wish que
o traduz em ingles para distingui-los do desejo, quando 0 rufdo
de petardo molhado em que eles se fundem nao evoca nada
men os do que a concupiscencia.
Sao votos.
Esses votos podem ser piedosos, nost<ilgicos, incomodos,
brincalh6es. Vma senhora pode tel' um sonho que nao e movido
pOl' outro desejo senao 0 de dar a Freud, que Ihe expos a teoria
de que 0 sonho e um desejo, a prova de que nao e nada disso.
aspecto a reter em mente e que esse desejo se articula num
discurso muito ardiloso. Porem nao menos importante e perceber
as conseqiiencias
de Freud se satisfazer em reconhecer ali 0
desejo do sonho e a confirmaC;ao de sua lei pelo que quer dizer
o desejo em seu pensamento.
Pois ele leva mais longe sua cxcentricidade,
uma vez que um
sonho de puniC;ao pode, em sua opiniao, significar 0 desejo
daquilo que a puniC;ao reprime.
Nao nos detenhamos nas etiquetas das gavetas, embora muitos
os confundam com 0 fruto da ciencia. Leiamos os textos; sigamos
o pensamento de Freud nos meandros que ele nos imp6e e aos
quais, nao nos esquec;amos, deplorando-os
ele pr6prio frente a
um ideal do discurso cientffico, Freud afirma tel' sido forc;ado
pOl' seu objeto.17
Vemos entao que tal objeto e identico a esses meandros, pois,
na primeira curva de sua estrada, Freud desemboca, no que tange

o

17. Cf. a Carta 118 (11.09.1899)
a Fliess, em At/s den Anfiingen, Londres, Imago.
[Cf. J.M. Masson (org.), A correspondencia completa de Sigmund Freud para
Wilhelm Fliess, 1887-/904, Rio de Janeiro, Imago, 1986. (N.E.)]

ao sonho de uma histerica, no fato de que nele se satisfaz pOl'
deslocamento - aqui, precisamente pOl' alusao ao desejo de uma
outra - um desejo da vespera, que e sustentado em sua posiC;ao
cminente pOl' um desejo de ordem bem diversa, na medida em que
Freud 0 orden a como 0 descjo de tel' um desejo insatisfeito [7].18
Contemos 0 numero de remiss6es exercidas aqui para elevar
o desejo a uma potencia geometricamente
crescente. Vm unico
fndice nao bastaria para caracterizar seu grau. E que seria preciso
distinguir duas dimens6es nessas remiss6es: um desejo de desejo,
ou seja, um desejo significado pOl' um desejo (0 desejo da
histerica de tel' um desejo insatisfeito e significado pOl' seu desejo
de caviar: 0 desejo de caviar e seu significante), inscreve-se no
registro diferente de um desejo que substitui um desejo (no
sonho, 0 desejo de salmao defumado pr6prio da amiga vem
substitur 0 desejo de caviar da paciente, 0 que constitui a
substituiC;ao de um significante pOl' um significante).19
2. 0 que assim encontramos nada tem de microsc6pico, tal como
nao ha necessidade de instrumentos especiais para reconhecer
que a folha tem os trac;os de estrutura da planta de que e destacada.
Mesmo nunca tendo visto senao plantas desprovidas de folhas,
perccber-se-ia prontamente que e mais verossfmil que uma folha
seja uma parte da planta do que um pedac;o de pele.
o desejo do sonho da histerica, bem como qualquer coisinha
de nada no Jugal' dele nesse texto de Freud, resume 0 que 0 livro
inteiro explica sobre os chamados mecanismos
inconscientes,
condensaC;ao, deslizamento etc., atestando sua estrutura comum,
qual seja, a relaC;ao do desejo com essa marca da linguagem,
que especifica 0 inconsciente freudiano e descentra nossa concepC;ao do sujeito.

18. Eis esse sonho, tal como e consignado,
a partir do relate que dele faz a
paciente, na pagina 152 das GW, II-III: "Quero oferecer urn jantar. Mas s6 me
resta urn pouco de salmao defllmado. Tenho a ideia de fazer compras, mas me
lembro que e domingo 11 tarde e que todas as lojas estao fechadas. Digo a mim
mesma que vou telefonar para alguns fornecedores.
Mas 0 telefone esta com
defeito. Assim, tenho que renunciar 11 minha vontade de of ere eel' urn jantar."
19. No que Freud motiva a identificayao histerica, esclarecendo
que 0 salmao
defumado desempenha
para a amiga 0 mesmo papel que 0 caviar desempenha
para a paciente.

Creio que meus alunos apreciarao 0 acesso que propicio aqui
oposic;ao fundamental entre 0 significante e 0 significado, na
qual Ihes demonstro que comec;am os poderes da linguagem, nao
sem que, ao conceber 0 exercfcio dela, ell Ihes de pano para manga.
Relembro 0 automatismo das leis pelas quais se articulam, na
cadeia significante:
a) a substituic;ao de um termo pOl' outro para produzir 0 efeito
de metafora;
b) a combinac;ao de um termo com outro para produzir 0
efeito de metonfmia [17].
Apliquemo-Ias
aqui e veremos evidenciar-se
que enquanto,
no sonho de nossa paciente, 0 salmao defumado, objeto do desejo
de sua amiga, e tudo 0 que ela tem a oferecer, Freud, ao afirmar
que 0 salmao defumado e aqui um substituto do caviar, que alias
ele toma como 0 significante do desejo da paciente, prop6e-nos
o sonho como metafora do desejo.
Mas, que e a metafora senao um efeito de sentido positivo,
isto e, uma certa passagem do sujeito ao senti do do desejo?
Sendo 0 desejo do sujeito apresentado aqui como aquilo que
seu discurso (consciente) implica, isto e, como pre-consciente
- dado que e 6bvio, ja que 0 marido esta disposto a Ihe satisfazer
J desejo, pOl·em a paciente,
que 0 convenceu da existencia desse
desejo, faz questao de que ele nao fac;a nada disso, mas dado
que tambem e preciso ser Freud para articular como 0 desejo
de tel' um desejo insatisfeito -, persiste 0 fato de que e preciso
ir mais alem para saber 0 que tal desejo quer dizer no inconsciente.
Ora, 0 sonho nao e 0 inconsciente, e sim, como nos diz Freud,
sua via regia. 0 que nos confirma que e pelo efeito da metafora
que ele procede. E esse efeito que 0 sonho desvenda. Para quem?
Voltaremos a isso dentro em pouco.
POl' ora, vejamos que, se 0 desejo e expresso como insatisfeito,
ele 0 e pelo significante
"caviar",
na medida em que esse
significante
0 simboliza
como inacessfvel;
mas, a partir do
momenta em que ele desliza como desejo no caviar, 0 desejo
de caviar e sua metonfmia, tornada necessaria pela falta-a-ser a
que ele se atem.
A metonfmia, como Ihes ensino, e 0 efeito possibilitado pOl'
nao haver nenhuma significac;ao que nao remeta a outra significac;ao, e no qual se produz 0 denominador mais comum entre

a
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elas, ou seja, 0 pouco de sentido (comumente confundido com
o insignificante), 0 pouco de senti do, digo eu, que se revela no
fundamento do desejo e Ihe confere 0 toque de perversao que e
tentador denunciar na histeria atual.
o verdadeiro dessa aparencia e que 0 desejo e a metonfmia
da falta-a-ser.
ao livro chamado A clencia dos sonhos
mantica, ou melhor, significancia.
Freud nao pretende ali, em absoluto, esgotar do sonho os
problemas psicol6gicos. Basta le-lo para con statal' que em problemas pouco explorados
(continuam raras, senao pobres, as
pesquisas sobre 0 espac;o e 0 tempo no sonho, sobre seu estofo
sensorial, sonho em cores ou atonal - e 0 odorffero, 0 saboroso
e a pitada tactil pOl·ventura en tram nele, se 0 vertiginoso, 0
turgido e 0 pesado ali estao?) Freud nao toca. Dizer que a doutrina
freudiana e uma psicologia e um grosseiro equfvoco.
Freud esta longe de alimental' esse equfvoco. Adverte-nos, ao
contrario, de que no sonho s6 Ihe interessa a elaborac;ao. Que
quer dizer isso? Exatamente 0 que traduzimos pOl' sua estrutura
de linguagem. Como teria Freud reparado nela, uma vez que
essa estrutura, pOl' Ferdinand de Saussure, s6 depois foi articulada? Se ela recobre seus pr6prios termos, so faz ser mais
espantoso que Freud a tenha antecipado. Mas, onde foi que ele
a descobriu? Num fluxo significante cujo misterio consiste em
que 0 sujeito nao sabe sequel' fingir que e seu organizador.
Faze-Io reencontrar-se
nele como desejante e 0 inverso de
faze-lo reconhecer-se
ali como sujeito, pois e como que em
derivac;ao da cadeia significante que corre 0 regato do desejo, e
o sujeito deve aproveitar uma via de confluencia
para nela
surpreender seu proprio feedback.
o desejo s6 faz sujeitar 0 que a analise subjetiva.
3. Voltemos

agora

(Traumdeutung): sobretudo

4. '3 isso nos leva a pergunta deixada em suspenso mais acima:
a quem 0 sonho desvenda seu sentido antes que chegue 0 analista?
Esse senti do preexiste a leitura dele e a ciencia de sua decifrac;ao.
Ambos demonstram
que 0 sonho e feito para 0 reconhecimento ... mas nos sa voz fraqueja em concluir: do desejo. Pois 0
desejo, se Freud diz a verdade sobre 0 inconsciente e se a analise
e necessaria, so e captado na interpretac;ao.
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Mas, retomemos: a elabora~ao do sonho e alimentada pelo
desejo; por que hesita nossa voz em concluir "de reconhecimento" , como se se extinguisse a segunda palavra, que, tendo sido
ha pouco a primeira, reabsorveu a outra em sua luz? E que,
afinal, nao e dormindo que nos fazemos reconhecer. E 0 sonho,
diz-nos Freud, sem que pare~a ver nisso a menor contradi~ao,
serve antes de mais nada ao desejo de dormir. E retra~ao narcfsica
da libido e desinvestimento
da realidade.
Alias, sabe-se por experiencia que, quando meu sonho chega
a alcan~ar minha demanda (nao a realidade, como se diz impropriamente, que pode preservar meu sono), ou aqui 10 que mostra
aqui ser-Ihe equivaIente, a demanda do outro, eu desperto.
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5. Vm sonho, afinal de contas, e apenas um sonho. Os que hoje
desdenham de sua instrumentalidade
para a analise descobriram,
como vimos, vias mais seguras e mais diretas para reconduzir
o paciente aos bons princfpios e aos desejos normais, aqueles
que satisfazem necessidades verdadeiras. Quais? Ora, as necessidades de todo 0 mundo, meu caro! Se e isso que Ihe da medo,
confie em seu psicanalista e suba na torre Eiffel para ver como
Paris e bonita. Pena que haja os que pulam da baIaustrada logo
no primeiro andar, e justamente aqueles cujas necessidades foram
todas reconduzidas
a sua cxata medida. Rea~ao terapeutica
negativa, dirao.
Gra~as a Deus, a recusa nao vai tao longe em todos! 0 sintoma
simplesmentc
toma a brotar qual erva daninha, compuIsao de
repeti~ao.
Mas isso, e claro, nao passa de um mal-entendido.
Nao se
fica curado porque se rememora. Rememora-se
pOl'que se fica
cUl·ado. Desde que se descobriu essa formula, a reprodu~ao dos
sintomas ja nao constitui problema, mas somente a reprodu~ao
dos analistas; ados pacientes esta resolvida.

e apenas um sonho. Pode-se ate ler, na
pena de um psicanalista que se mete a ensinar, que ele e uma
produ~ao do Eu. Isso prova que nao se corre grande perigo ao
querer despertar os homens do sonho: ei-lo que prossegue a luz
do dia, e entre aqueles que nem se comprazem em sonhar.
Mas, mesmo por estes, caso sejam psicanalist,as, Freud, quanto
ao sonho, deve ser lido, pois de outro modo nao e posslvel nem

compreender
0 quc ele entende por desejo do neur6tico, por
recalcado, por inconsciente,
por interpretac;ao e pela pr6pria
analise, nem chegar perto de seja la 0 que for de sua tecnica ou
de sua doutrina. Veremos os recursos do pequeno sonho que
pin~amos antes para nosso prop6sito.
Pois 0 desejo de nos sa histerica espirituosa (e Freud que a
qualifica assim) - refiro-me a seu desejo desperto, a seu desejo
de caviar - e um desejo de muIher satisfeita, e que justamente
nao 0 quer estar. Pois seu marido a~ougueiro, em materia das
satisfa~6es de que todo 0 mundo precisa, e bastante competente
em por os pingos nos is, e nao tem papas na Ifngua para dizer
a um pintor que 0 bajula, sabe Deus com que obscuros deslgnios,
a respeito de sua cara interessante:
"Que nada! um naco do
traseiro de uma bela rameira, e disso que voce precisa, e se voce
espera que eu Ihe va oferecer, voce pode pendura-lo ondc cstou
pensando."
Al esta um homem de quem uma mulher nao tem do que se
queixar, um carater genital e que, portanto, deve zelar como
convem para que a sua, quando ele a possui, depois ja nao precise
se masturbar. Alias, Freud nao nos disfar~a que ela e muito
apaixonada pelo marido e que 0 provoca incessantemente.
Mas, vejam, ela nao quer ser satisfeita apenas em suas verdadeiras necessidades. Quer outras, gratuitas, e, para ter toda a
certeza de que 0 sao, nao quer satisfaze-Ias. Por isso, a pergunta
"que deseja a espirituosa ac;ougueira?",
podemos responder:
caviar. Mas essa resposta nao e promissora, porque caviar e
tambem 0 que eIa nao quer.
7. 0 que nao e a totaIidade de seu misterio. Longe de esse
impasse aprisiona-Ia, a mulher encontra nele a liberdade de a~ao,
a chave do camp020 dos desejos de todas as histericas espirituosas,
a~ougueiras ou nao, que existem no mundo.
E isso que Freud apreende num daqueIes relances com que
surpreende 0 verdadeiro, desfazendo, de passagem, as abstra~6es
que os esplritos positivistas gostam de transformar na explica~ao
de todas as coisas: no caso, a imita~ao, tao cara a Tarde. Dev~-se

6. Vm sonho, pOltanto,

16 . I

20. Lacan faz aqui urn jogo entre fa clef du champ e a expressao figurada fa
clef de.v champs (a liberdade de ir e vir, a liberdade de a~ao). (N.E.)

empregar no particular a cavilha essencial21 que ele fornece af
da identifica~ao histerica. Se nossa paciente se identifica com
sua amiga, e pOl'esta ser inimitavel no desejo insatisfeito daquele
salmao, que Deus mande para 0 inferno! se nao for Ele a
defuma-Io.
Assim,o sonho da paciente responde a demanda de sua amiga,
que e de ir jantar na casa dela. E nao se sabe 0 que realmente
a impele a isso, salvo que ali se janta bern, se nao e urn fato
que nao escapa a sensibilidade de nos sa a~ougueira: e que seu
marido sempre fala da amiga com louvor. Ora, magra do jeito
que e, ela nao e feita para agrada-Io, a ele que s6 gosta de carnes
roli~as.
Nao teria tambem ele urn desejo que the fica atravessado,
quando tudo esta satisfeito? Essa e a mesma mola que, no sonho,
do desejo da amiga faz 0 insucesso de sua demanda.
Pois, pOl'mais precisamente simbolizada que seja a demanda,
atraves do acess6rio do telefone recem-surgido, nao adianta. 0
telefonema da paciente nao da resultado; tinha gra~a vel' a outra
engordar para que seu marido se regalasse com ela.
Mas, como pode uma outra ser amada (nao basta, para que a
paciente pense nisso, que seu marido a considere?) pOl' urn
hornem que nao pode se satisfazer com ela (ele, 0 homem do
naco de traseiro)? Eis a questao esclarecida, que e, em tennos
muito gerais, a da identifica~ao histerica.
8. E nessa q~lestao que se transforma 0 sujeito aqui mesmo. Com
o que a mulher se identifica com 0 homem, e a fatia de salmao
defumado surge no lugar do desejo do Outro.
Nao bastando esse desejo para nada (como receber, com essa
unica fatia de salmao defumado, toda essa gente?), e preciso
mesmo, no fim dos fins (e do sonho), que eu renuncie a meu
desejo de ofereeel' urn jantar (isto e, a minha busca do desejo
do Outro, que e 0 segredo do meu). Deu tudo errado, e 0 senhor
diz que 0 sonho e a realiza~ao de urn desejo. Como e que 0
senhor sai des sa, professor?

21. Usando nesse trecho a formulac;:iiofaire jouer dans Ie partieulier la eheville
essentielle ..., Lacan alude ao idiomatismo pour un trou y avail' vingt eheville.~
(ter resposla para tudo) e, aU'aves dele, a Gabriel Tarde, soci61ogo frances que
escreveu em 1890 As leis da imitafiio. (N.E.)
f
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Assim interpelados, faz muito tempo que os psicanalistas nao
respondem mais, havendo eles mesmos renunciado a se interrogar
sobre os desejos de seus pacientes: eles os reduzem as demandas
destes, 0 que simplifica a tarefa para converte-los nos seus
pr6prios. Pois se essa e a via do razoavel, ora, eles a adotaram.
Mas acontece que 0 desejo nao se escamoteia com toda essa
facilidade, por ser visfvel demais, plantado bem no meio do palco,
na mesa dos agapes, como aqui, sob a aparencia de urn salmao por sorte urn belo peixe, e que e s6 apresentar, como se faz nos
restaurantes, sob uma tela fina, para que a suspensao desse veu se
iguale aquela a que se procedia no fim dos antigos misterios.
Ser 0 falo, nem que seja urn falo meio magrelo. Nao esta af
a identifica~ao ultima com 0 significante do desejo?
Isso nao leva jeito de ser evidente no que concerne a uma
mulher, e ha entre nos quem prefira nao ter mais nada a vel'
com esse logogrifo. Sera que vamos ter que soletrar 0 papel do
significante, s6 para nos vermos as voltas com 0 complexo de
castra~ao e com essa inveja do penis da qual oxa'1a Deus nos
livre, quando Freud, havendo chegado a esse calvario, ja nao
sabia como se arranjar, nao divisando para-alem dele senao 0
deserto da analise?
Sim, mas ele os levou ate ali, e era urn lugar menos infestado
do que a neurose de transferencia, que constrange voces a
expulsar 0 paciente enquanto the rogam que ande devagar para
levar suas moscas.22
9. Articulemos, no entanto, 0 que estrutura 0 desejo.
o desejo e aquilo que se manifesta no intervalo cavado pela
demanda aquem dela mesma, na medida em que 0 sujeito,
articulando a cadeia significante, traz a luz a falta-a-ser com 0
apelo de receber seu complemento do Outro, se 0 Outro, lugar
da fala, e tambem 0 lugar dessa falta.
o que e assim dado ao Outro preencher, e que e propriamente
o que ele nao tern, pois tambem nele 0 ser falta, e aquilo a que
se chama amor, mas sao tambem 0 6dio e a ignorancia.
E tambem isso, paix6es do ser, 0 que toda demanda evoca
para-alem da necessidade que nela se articula, e e disso mesmo

MoueM e tambem 0 nome da pinta feita com lapis de maquilagem no rasto,
"sinal postic;:o". ChasseI' les mouehes: pedir para ir embora. (N.E.)

22.
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que 0 sujeito fica tao mais propriamente privado quanta mais a
necessidade articulada na demanda e satisfeita.
'
Mais ainda, a satisfa~ao da necessidade so aparece af como
o engodo em que a demanda de amor e esmagada, remetendo 0
sujeito ao sono em que ele freqi-ienta os limbos do ser, deixando
que este fale nele. Pois 0 ser da linguagem e 0 nao-ser dos
objetos, e 0 fato de 0 desejo tel' sido descoberto pOI' Freud, em
seu lugar no sonho, desde sempre 0 escandalo de todos os
esfor~os do pensamento de se situar na realidade, basta para nos
instruir.
Ser ou nao ser, dormir, son hal', talvez, os pretensos sonhos mais
simples da crian~a (" simples" como a situa~ao analftica, sem
duvida) mostram, simplesmente, objetos miraculosos ou interditos.
10. Mas a crian~a nem sempre adormece assim no seio do ser,
sobretudo quando 0 Outro, que tambem tem suas ideias sobre
as necessidades dela, se intromete nisso e, no lugar daquilo que
ele nao tem, empanturra-a com a papinha sufocante daquilo que
ele tem, ou seja, confunde seus cuidados com 0 dom de seu
amor.
E a crian~a alimentada com mais amor que recusa 0 alimento
e usa sua recusa como um desejo (anorexia mental).
Limites em que se apreende, como em nenhum outro lugar,
que 0 odio retribui a moeda do amor, mas onde a ignorancia
nao e perdoada.
Afinal d,' contas, a crian~a, ao se recusar a satisfazer a
demanda da mae, nao exige que a mae tenha um desejo fora
del a, pOl'quanto e essa a via que the falta rumo ao desejo?
II. Com efeilo, um dos princfpios decorrentes dessas premissas
e que:
- se 0 desejo efetivamente
esta no sujeito pela condi~ao,
que fhe e imposta pela existencia do discurso, de que ele fa9a.
sua necessidade passar pelos desfilamentos
do significante; e
- se, pOI' outro lado, como demos a entender anteriormente,
abrindo a dialetica da transferencia, e preciso fundal' a n09ao do
Outro com maiuscula como sendo 0 lugar de manifesta9ao da
fala (a outra cena, eine andere Schauplatz, de que fala Freud na
Traumdeutung),
- deve-se afirmar que, obra de um animal presa da linguagem,
o desejo do homem e 0 desejo do Outro.

Isso visa a uma fun~ao totalmente diversa daquela da identificac;:ao primaria anteriormente
evocada, pois nao se trata da
assunc;:ao das insfgnias do outro pelo sujeito, mas da situa~ao de
o sujeito tel' que encontrar a estrutura constitutiva de seu desejo
na mesma hiancia aberta pelo efeito dos significantes naqueles
que para ele representam 0 Outro, na medida em que sua demanda
Ihes esta sujeita.
Talvez possamos vislumbrar aqui, de passagem, a razao do
efeito de oculta~ao que nos reteve no reconhecimento
do desejo
do sonho. 0 desejo do sonho nao e assumido pelo sujeito que
diz [Eu] em sua fala. Articulado, no entanto, no lugar do Outro,
ele e discurso, discurso cuja gramatica Freud come~ou a enunciar
como tal. Assim e que os votos que ele constitui nao tem flexao
optativa para modificar 0 indicativo de sua formula.
Com 0 que se veria, pOI' uma referencia lingiifstica, que aquilo
a que se chama aspecto verbal e, aqui, 0 do consumado (verdadeiro senti do da Wunscherfiillung).
E essa ex-sistencia (Entstellung)23 do desejo no sonho que
explica que a significancia
do sonho mascare nele 0 desejo,
enquanto sua mola se esvaece, simplesmente pOI' ser problematico.
12. 0 desejo se produz no para-alem da demanda, na medida
em que, ao articular a vida do sujeito com suas condi90es, ela
desbasta ali a necessidade,
mas tambem ele se cava em seu
para-aquem, visto que, como demanda incondicional da presen~a
e da ausencia, ela evoca a falta-a-ser sob as tres figuras do nada
que constitui a base da demanda de amor, do odio que vem
negar 0 ser do outro e do indizfvel daquilo que e ignorado em
seu pleito. Nessa aporia encarnada - da qual podemos dizer
em imagem que extrai sua alma pesada dos rebentos vivazes da

23. Sobre a qual nao convem esquecer: que esse termo e empregado pela primeira
vez na Trawndeu[ung a prop6sito do sonho, e que esse emprego fornece 0
sentido dele e, ao mesmo tempo, 0 do termo "diston;;ao" que 0 traduz, quando
os ingleses 0 aplicam ao Eu, Observayao que permite julgar 0 usa que se faz
na Franya do termo "distoryao do Eu", pelo qual os amantes do reforyo do Eu,
POLICO alertados a desconfiar dos "falsos amigos" qlle sao as palavras inglesas
(as palavras, nao e mesmo?, tern tao pOllca importancia), entendem simplesmenIe... urn Eu lorcido.

tendencia ferida, e seu corpo sutil, da morte atualizada na
seqUencia significante -, 0 desejo se afirma como condi~ao
absoluta.
Menos ainda que 0 nada que perpassa a ronda das significa~6es
que agitam os homens, ele e 0 rastro inscrito do transcurso e
como que ,a marca do ferro do significante no ombro do sujeito
que fala. E menos paixao pura do significado do que pura a~ao
do significante, que para no momento em que 0 vi vente, transformado em signo, a torna insignificante.
Esse momenta de corte e assombrado pela forma de urn farrapo
ensangi.ientado: a libra de carne paga pela vida para fazer dele
o significante
dos significantes,
como tal impossfvel de ser
restitufdo ao corpo imaginario; e 0 falo perdido de Osfris embalsamado.
13. A fun~ao desse significante como tal, na busca do desejo,
realmente e, como a situou Freud, a chave do que e preciso
saber para terminar suas analises: e nenhum artiffcio suprira 0
que falta para alcan~ar esse fim.
Para dar uma ideia disso, descreveremos urn incidente ocolTido
no fim da analise de urn obsessivo, ou seja, apos urn longo trabalho
em que nao se ficou contente em "analisar a agressividade do
sujeito" (em outras palavras, em se lixar para suas agress6es
imagimirias), mas em que se 0 fez reconhecer 0 lugar que ele havia
assumido no jogo da destrui~ao exercida por urn de seus pais sobre
o desejo do outro. Ele adivinha a impotencia em que se encontra
de desejar sem destruir 0 Outro e, com isso, destruir seu proprio
desejo, na medida em que ele e desejo do Outro.
Para chegar a isso, foi-Ihe revelada sua manobra ininterrupta
no intuito de proteger 0 Outro, esgotando no trabalho da transferencia (Durcharbeitung) todos os artiffcios de uma verbaliza~ao que distingue 0 outro do Outro (pequeno e grande) e que,
do camarote reservado ao tedio do Outro (grande), faz com que
ele organize os jogos circenses entre os dois outros (0 pequeno
a e 0 Eu, sua sombra).
Seguramente,
nao basta girar em cfrculos nesse canto bem
explorado da neurose obsessiva para leva-Io a esse cruzamento,
nem conhecer este ultimo para conduzi-Io ate la, por urn caminho
que nunca sera 0 mais direto. Para isso, nao e preciso apenas 0
tra~ado de urn labirinto reconstrufdo, nem tampouco urn late de
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mapas ja desenhados. E preciso, antes de mais nada, possuir a
combinatoria geral que Ihes rege a variedade, sem duvida, mas
que, de maneira ainda mais sutil, nos da conta dos trompe-l'oeil,
ou melhor, das mudan~as a vista do labirinto. Pois nao faltam
nem uns nem outros nessa neurose obsessiva, arquitetura de
contrastes ainda nao muito acentuados, e que nao basta atribuir
a formas de fachada. No meio de tantas atitudes sedutoras,
insurretas e impassfveis, deve-se captar as angustias ligadas aos
desempenhos, os ressentimentos que nao impedem as generosidades (afirmar que falta oblatividade aos obsessivos!), as inconstancias mentais que sustentam fidelidades inquebrantaveis. Tudo
isso se movimenta solidariamente numa analise, nao sem afrontas
pontuais; 0 grande comboio prossegue, no entanto.
Eis portanto nosso sujeito, esgotados todos os seus recursos,
no momenta de tentar nos apanhar em uma rodada de bonneteau24
muito especial, pelo tanto que revela de uma estrutura do desejo.
Digamos que, sendo de idade madura, como se diz comicamente, e de espfrito desiludido, ele nos ludibriaria de born grado
com uma menopausa que seria sua para se justificar uma impotencia ocorrida e denunciar a nossa.
De fato, as redistribui~6es da libido nao se dao sem custar a
alguns objetos seu posto, mesmo que ele seja inamovfvel.
Em sfntese, ele e impotente com a amante e, pensando em se
valer de suas descobertas sobre a func;ao do terceiro potencial
no casal, prop6e-Ihe que ela durma com outro homem, para ver
no que da.
Ora, se ela fica no lugar em que a neurose a instalou e se a
analise the diz respeito nesse ponto, e pelo acordo que sem duvida
ela fez ha muito tempo com os desejos do paciente, porem, mais
ainda, com os postulados inconscientes que eles sustentam.
Por isso, nao ha de surpreender que, sem delongas, ou seja,
na mesma noite, ela tenha 0 seguinte sonho, que relata incontinenti a nosso despeitado:
Ela tern urn falo e sente-lhe a forma sob suas roupas, 0 que
nao a impede de ter tambem uma vagina e, acima de tudo, de
desejar que esse falo a penetre.

24. Bonneteau: jogo em que tres cartas de baralho SaD movidas com muita rapidez
para que se adivinhe onde esta a que foi previamente mostrada. (N.E.)
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Nosso paciente, ao ouvir isso, recupera no ato seus recursos
demonstra brilhantemente
a sua sagaz companheira:
Que interpretac;ao se indica aqui?
Adivinhamos,
peia demanda que nosso paciente fez a sua
amante, que ele nos pede ha muito tempo para ratificar na
homossexualidade
recalcada.
Efeito prontamente previsto pOl' Freud a partir de sua descoberta do inconsciente: dentre as demandas regressivas, uma de
fabulas estara saciada pelas verdades divulgadas pela analise.
De volta da America, a analise superou suas expectativas.
Mas n6s, penso eu, ficamos antes rabugentos em relac;ao a
esse ponto.
Observemos que a sonhadora ja nao e complacente, uma vez
que seu roteiro afasta qualquer coadjuvante.
0 que guiaria ate
mesmo um novato a se fiar somente no texto, se ele se formou
em nossos princfpios.
Nao analisamos seu sonho, contudo, mas 0 efeito dele em
nosso paciente.
Mudarfamos
nossa conduta, fazendo-o IeI' nele a seguinte
verdade, menos difundida pOl' ser, na hist6ria, uma contribuic;ao
nos sa: que a recusa da castrac;ao, se ha algo que com ela se
parec;a, e, antes de mais nada, uma recusa da castrac;ao do Outro
(da mae, em primeiro lugar).
Opiniao verdadeira nao 6 ciencia, e consciencia sem ciencia
nao passa de cumplicidade
de ignorancia. Nossa ciencia s6 se
transmite ao articular oportunamente
0 particular.
Aqui, 6 unica a oportunidade
para mostrar a figura que
enunciamos nestes termos: que 0 desejo inconsciente 6 0 desejo
do Outro - uma vez que 0 sonho 6 feito para satisfazer 0 desejo
do paciente para-al6m de sua demanda, como 6 sugerido pelo
fato de ele ter sucesso. Nao 6 pOl' nao ser um sonho do paciente
que ele tem menos valor para n6s, se, por nao se dirigir a n6s,
como acontece com 0 analisado, dirige-se tao bem a ele quanto
o poderia fazer 0 analista.
Essa 6 a ocasiao de fazer 0 paciente apreender a func;ao de
significante que 0 falo tem em seu desejo. Pois 6 como tal que 0
falo opera no sonho, para faze-lo recupel~r 0 uso do orgao que
ele representa, como iremos demonstrar atrav6s do lugar visado
pelo sonho na estrutura em que seu desejo esta aprisionado.
AI6m de a mulher ter sonhado, ha 0 faro de ela Ihe falar disso.
Se nesse discurso ela se apresenta como teneto um falo, sera s6
e

0
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por isso que the e restitufdo seu valor er6tico? Ter um falo, com
efeito, nao basta para Ihe restituir uma posic;ao de objeto que a
aproprie a uma fantasia a partir da qual nosso paciente, como
obsessivo, possa manter seu desejo num impossfvel que preserve
suas condic;6es de metonfmia. Estas regem, em suas escolhas,
um jogo de evasao que a analise perturbou, mas que a mulher
restaura, aqui, por uma astucia cuja rudeza oculta um refinamento
que 6 a conta certa para ilustrar a ciencia inclusa no inconsciente.
Isso pOl'que, para nosso paciente, de nada serve ter esse falo,
ja que seu desejo 6 se-Io. Eo desejo da mulher, aqui, cede-o ao
seu, mostrando-Ihe
0 que ela nao tem.
A observac;ao de todo 0 mundo continuara dando grande
importancia ao anuncio de uma mae castradora, por menos que
a isso se preste a anamnese. E ela se exibe aqui como convem.
Acredita-se, portanto, ter tudo completo. Mas nada temos a
fazer com isso na interpretac;ao, na qual invoca-Ia nao levaria
muito longe, mas recolocaria 0 paciente no exato ponto em que
ele se insinua entre um desejo e 0 seu desprezo por este:
certamente, 0 menosprezo de sua mae recalcitrante, a depreciar
o desejo demasiado ardente cuja imagem seu pai Ihe legou.
Mas isso Ihe ensinaria menos do que 0 que Ihe diz sua amante:
que, em seu sonho, ter esse falo nao fez com que 0 desejasse
menos. Com 0 que, 6 sua pr6pria falta-a-ser que 6 tocada.
Falta que prov6m de um exodo: seu ser esta sempre alhures.
Ele 0 "pas de lado" , por assim dizer. Acaso dizemos isso para
explicar a dificuldade do desejo? - Ou melhor, que 0 desejo
seja de dificuldade.
Nao nos deixemos enganar, portanto, com a garantia que 0
sujeito recebe, pelo fato de a sonhadora ter urn falo, de que ela
nao tera que toma-Io dele - nem que seja para apontar doutamente que essa 6 uma garantia forte demais para nao ser fragil.
Pois isso 6 justamente
desconhecer
que essa garantia nao
exigiria tanto peso se nao tivesse que se imprimir num signo, e
que 6 ao mostrar esse signa como tal, ao faze-Io aparecer ali
on de ele nao pode estar, que ela adquire seu efeito.
A condic;ao do desejo que retem eminentemente
0 obsessivo
6 a pr6pria marca pela qual ele 0 descobre estragado, pela origem
de seu objeto: 0 contrabando.
Singular modo da grac;a de s6 se representar pelo desmentido
da natureza. Nele se esconde urn beneflcio que, em nosso sujeito,
sempre faz antecamara. E 6 ao manda-Io embora que urn dia ele
o deixara entrar.
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14. A imporUincia de preservar 0 lugar do desejo na direvao do
tratamento requer que esse lugar seja orientado em relavao aos
efeitos da demanda, os unicos atualmente concebidos
como
princfpio do poder da analise.
Que, com efeito, 0 ato genital tenha que encontrar seu lugar
na articulavao inconsciente
do desejo, e essa a descoberta da
analise, e foi precisamente
pOl' isso que nunca pensamos em
ceder a ilusao do paciente de que facilitar sua demanda em prol
da satisfa<;:ao da necessidade
de algum modo seu problema
resolveria. (E muito menos autoriza-lo com 0 classico coitus

normalis dosim repetatur.)
POl' que ha quem pense de maneira diferente, julgando mais
essencial para 0 progresso da analise operar seja la como for
com outras demandas, a pretexto de que estas seriam regressivas?
Tornemos a partir mais uma vez de que, antes de mais nada,
e para 0 sujeito que sua faIa e uma mensagem, pOl'que ela se
produz no lugar do Outro. Que, em virtude disso, sua pr6pria
demanda provenha dele e seja formulada como tal nao significa
apenas que ela esta submetida ao c6digo do Outro. E que e desse
lugar do Outro (ou mesmo de sua epoca) que ela data.
Coisa que se Ie com clareza na fala mais Iivremente proferida
pelo sujeito. Sua mulher ou seu mestre, para que recebam sua
confianva, e com um "tu es ... (uma ou 0 outro)" que ele os
invoca, sem declarar 0 que ele pr6prio e, a nao ser murmurando
contra si mesmo uma ordem de assassinato que 0 equfvoco do
frances torna audfvel.

o desejo, pOl' sempre transparecer na demanda, como se ve
aqui, nem pOl' isso deixa de cstar para-alem. E esta tambem
para-aquem de uma outra demanda em que 0 sujeito, repercutindo
no lugar do outro, menos apagaria sua dependencia
pOl' um
acordo de retorno do que fixaria 0 pr6prio ser que ele vem propor
ali.
Isso quer dizer que e de uma fala que suspenda a marca que
o sujeito recebe de seu dito, e apenas dela, que poderia ser
recebida a absolvi<;:ao que 0 devolveria a seu desejo.
Mas 0 desejo nada e senao a impossibilidade
dessa fala, que,
pOl' responder a primeira, nao consegue fazer outra coisa senao
reduplicar sua marca, consumando
a fenda (Spaltung) que 0
sujeito sofre par s6 ser sujeito na medida e'in que fala.
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(E 0 que simboliza a barra oblfqua, de nobre bastardia, com
que assinalamos 0 S do sujeito, para grafa-Io como sendo esse
sujeito: $.)25
A regressao que se coJoca em primeiro plano na analise
(regressao temporal, sem duvida, mas de&de que se esclare<;:a
tratar-se do tempo da rememora<;:ao) refere-se apenas aos significantes (orais, anais etc.) da demanda e s6 concerne a pulsao
correspondente
atraves deles.
Reduzir essa demanda a seu lugar pode efetuar no desejo uma
aparencia de reduvao, atraves da atenua<;:ao da necessidade.
Mas isso nao pass a, antes, do efeito do peso do analista. Pois,
se os significantes da demanda sustentaram as frustrav6es em
que 0 desejo se fixou (a Fixierung de Freud), e somente no lugar
deles que 0 desejo e sujeitador.
Quer se pretenda frustradora ou gratificante, toda resposta a
demanda na analise conduz a transferencia a sugestao.
Ha entre transferencia e sugestao - essa e a descoberta de
Freud - uma relavao: e que a transferencia
tambem e uma
sugestao, porem uma sugestao que s6 se exerce a partir da
demanda de amor, que nao e demanda de nenhuma necessidade.
fato de essa demanda s6 se constituir como tal na medida em
que 0 sujeito e sujeito do significante, eis 0 que permite utiliza-Ia
mal, reduzindo-a as necessidades
das quais esses significantes
sao tornados de emprestimo,
coisa que os psicanalistas, como
vemos, nao deixam de fazer.
Mas nao se deve confundir a identificavao com 0 significante
onipotente da demand a, do qual ja falamos, e a identificavao
com 0 objeto da demanda de amor. Esta tambem e uma regressao,
e Freud insiste nisso ao fazer dela a segunda modalidade da
identificavao, que ele distingue em sua segunda t6pica ao escrever
a Psicologia das massas e amilise do eu. Mas trata-se de uma
outra regressao.
Nela esta 0 exit que permite que se saia da sugestao. A
identificavao com 0 objeto como regressao, pOl' partir da demanda

o

25. Cf. 0 ($OD) e 0 ($Oa) de nosso grafo, aqui retomado na "Subversao do
sujeito" , p.83! 0 sinal registra as rela~6es envo!vimento-desenvo!vimento-conjlln~ao-disjun~ao. As liga~6es que ele significa nesses dois parenteses permitem
ler 0 S ban'ado: S como fading no corte da demand a, S como fading diante do
objeto do desejo. Ou seja, nomina!mente, a pu!sao e a fantasia.
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de amor, abre a seqUencia da transferencia
(abre-a, em vez de
fecha-la), ou seja, a via em que poderao ser denunciadas
as
identifica<;6es que, detendo essa regressao, a escandem.
Mas essa regressao depende tao pouco da necessidade na
demanda quanto 0 desejo sadico e explicado pela demanda anal,
pois acreditar que 0 cfbalo e um objeto nocivo em si e somente
um engodo corriqueiro de compreensao. (En tendo compreensao,
aqui, no sentido nefasto cujo quinhao e extrafdo de Jaspers: "Voce
compreende ... " - exordio mediante 0 qual acredita impor-se a
quem nada compreende
aquele que nada tem a Ihe dar para
compreender.) Mas a demanda de ser uma merda, eis 0 que torna
preferfvel que nos coloquemos meio de esguelha quando 0 sujeito
se descobre nela. Desgra<;a do ser, evocada mais acima.
Quem nao sabe levar suas analises didaticas ate 0 ponto de
viragem em que se revela, tremulamente, que todas as demandas
que se articularam na analise - e, mais que qualquer outra, a
que esteve em seu princfpio, a de tornar-se analista, que entao
csgota seu prazo - nao passaram de transferencias
destinadas
a manter instaurado um desejo instavel ou duvidoso em sua
problematica,
este nada sabe do que e preciso obter do sujeito
para poder garantir a dire<;ao de uma analise, ou para simplesmente fazer nela uma interpreta<;ao com conhecimento de causa.
Essas considera<;6es nos confirmam que e natural analisar a
transferencia. Pois a transferencia em si ja e analise da sugestao,
na medida em que coloca 0 sujeito, com respeito it sua demand a,
numa posi<;ao que ele deriva unicamente de seu desejo.
E somente em prol da manutenvao desse enquadramento da
transferencia que a frustravao deve prevalecer sobre a gratificavao.
A resistencia do sujeito, quando se op6e it sugestao, e apenas
desejo de manter seu desejo. Como tal, conviria incluf-la na
categoria de transferencia positiva, ja que e 0 desejo que mantem
a direvao da analise, fora dos efeitos da demanda.
Estas proposiv6es,
como se ve, alteram alguma coisa nas
opini6es admitidas nessa materia. Basta que levem a pensar que
em algum lugar as cartas foram mal dadas e teremos atingido
nossa meta:
15. Aqui se colocam
sintomas.

alguns comentarios

sobre a formavao

dos

Freud, desde seu estudo demonstrativo
dos fen6menos subjetivos - sonhos, lapsos e chistes -, dos quais nos diz formalmente que Ihes saD estruturalmente
identicos (mas e claro que
tudo isso, para nossos doutos, esta muito abaixo da experie.ncia
que eles adquiriram - e por que caminhos! - para que sequer
pensem em voltar a esse assunto), Freud, dizfamos, frisou cern
vezes: os sintomas sao sobredeterminados.
Para 0 bajulador
empenhado na propaganda cotidiana que nos promete para amanha a reduvao da analise a suas bases biologicas, isso nao traz
nenhuma dificuldade;
Ihe e tao como do proferir que ele nem
sequer 0 escuta. Como assim?
Deixemos de lado minhas observav6es de que a sobredeterminavao so e estritamente concebfvel na estrutura da linguagem.
Nos sintomas neuroticos, que quer dizer isso?
Quer dizer que, nos efeitos que respondem num sujeito a uma
determinada
demanda, vem interferir os de uma posi<;ao em
relavao ao outro (aqui, 0 outro, seu semelhante) que ele sustenta
enquanto sujeito.
"Que ele sustenta enquanto sujeito" significa que a linguagem
lhe permite considerar-se
como 0 maquinista ou 0 diretor de
cena da captura imaginaria da qual, de outro modo, ele seria
apenas a marionete viva.
A fantasia e a propria ilustravao dessa possibilidade original.
Eis por que qualquer tentavao de reduzi-la it imagina<;ao, na
impossibilidade
de admitir 0 proprio fracasso, e um contra-senso
permanente,
um contra-senso
do qual a escola kleiniana, que
nisso levou as coisas muito longe, nao sai, por nao poder nem
mesmo entrever a categoria do significante.
Entretanto, uma vez definida como imagem utilizada na estrutura significante,
a ideia de fantasia inconsciente nao mais
cria dificuldade.
Digamos que a fantasia, em seu uso fundamental, e aquilo
mediante 0 qual 0 sujeito se sustenta no nlvel de seu desejo
evanescente, evanescente porquanto a propria satisfavao da demanda the subtrai seu objeto.
Oh! mas os neuroticos, eles sao tao delicados, e como agir?
Eles sao incompreensfveis,
essa gente, palavra de pai de famflia.
E justamente 0 que se tem dito ha muito tempo, desde sempre,
e os analistas continuam nessa. 0 pateta chama a isso de 0
irracional, nao haven do sequer percebido que a descoberta de
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~reu~ se homologa ao comec;ar tomando pOl' certo, 0 que derruba
1I11edJatamente nosso exegeta, que 0 real e racional, e depois, ao
con statal' que 0 racional e real. Mediante 0 que ele pode articular
q~l~ 0 que se apresenta como pouco razoavel no desejo e um
delto da passagem do racional como real, isto e, da linguagem,
ao re~l, enquanto 0 racional ja trac;ou af sua circunvalac;ao.
POlS 0 paradoxo do desejo nao e privilegio do neur6tico,
tratando-sc,
antes, de que ele leva em conta a existencia do
paradoxo em sua maneira de confronta-Io. Isso nao 0 classifica
nada mal na ordem da dignidade humana e nao honra os analistas
medfocres (isto nao e uma apreciac;ao, mas urn ideal formulado
n~m ~oto formal ~os interessados), que, quanto a esse aspecto,
I~a.oatll1gem essa dlgnidade: surpreendente distancia, que sempre
1"01 notada em palavras encobertas
pelos analistas ... outros, sem
que se saiba como distinguir estes ultimos, ja que eles nunca
teriam imaginado faze-Io por si pr6prios, se antes nao tivessem
tido que se opor ao descaminho dos primeiros.
I? E, pois, a posic;ao do neur6tico em relac;ao ao desejo dlgamos, para encurtar, a fantasia - que vem marcar com sua
presenc;a a resposta do sujeito a demanda, ou, dito de outra
maneira, a significac;ao de sua necessidade.
. Mas essa fant~sia nada tem a ver com a significac;ao em que
II1terfere. Essa slgnificac;ao, com efeito, provem do Outro, na
medida em que dele depende que a demanda seja atendida. Mas
a fantasia s6 chega a isso pOl' se encontrar na via de retorno de
urn circuito mais amplo, aquele que, levando a demanda aos
limites do ser, faz com que 0 sujeito se interrogue sobre a falta
em ,que ele aparece a si mesmo como desejo.
E i_ncrfvel que, embora desde sempre gritantes, alguns trac;os
da ,a~ao do ,ho.mem como tal nao tenham sido esclarecidos pela
anahse. Ref-enmo-nos aquilo pelo qual essa ac;ao do homem e
a gesticulac;ao que se ap6ia em sua hist6ria rotineira. Essa face
de proeza, de desempenho,
de safda estrangulada pelo sfmbolo
- 0 que pOl'tanto a torna simb6lica (masnao no sentido alienante
que esse termo vulgarmente denota) -, aquilo, enfim, pelo qual
se ~ala em passagem ao ato, esse Rubicao cujo desejo pr6prio
esta sempre camuflado na hist6ria em beneffcio de sell' sucesso
tudo aquilo a que a experiencia
do que 0 analista chama d~
acting out the da urn acesso quase experimental, ja que herda
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disso todo 0 artiffcio, tudo isso, na melhor das hip6teses, 0
analista 0 rebaixa a uma recafda do sujeito, e na pi or, a uma
falha do terapeuta.
Ficamos estupefatos com esse falso pudor do analista diante
da ac;ao, em que por certo se dissimula uma vergonha verdadeira:
a que ele tern de uma ac;ao, a sua, uma dentre as mais elevadas,
quando ela cai na abjec;ao.
Pois, afinal, que acontece senao isso, quando 0 analista se
interp6e de modo a degradar a mensagem de transferencia, que
ele esta ali para interpretar, numa significac;ao falaciosa do real
que nao passa de mistificac;ao?
Porque 0 ponto em que 0 analista de hoje pretende captar a
transferencia e a distancia que ele define entre a fantasia e a
chamada resposta adaptada. Adaptada a que, senao a demanda
do Outro, e em que teria essa demanda maior ou men or consistencia do que a resposta obtida, se ele nao se julgasse autorizado
a denegar qualquer valor a fantasia pelo padrao que retira de
sua pr6pria realidade?
Aqui, 0 pr6prio caminho pelo qual ele avanc;a 0 trai, quando
Ihe e preciso, por essa via, introduzir-se na fantasia e se oferecer
como h6stia imaginaria a ficc;6es em que prolifera urn desejo
embrutecido, Ulisses inesperado que se oferece como pasto para
que prospere 0 chiqueiro de Circe.
E nao venham dizer que estou aqui difamando quem quer que
seja, pois esse e 0 ponto exato em que aqueles mesmos que nao
conseguem articular de outro modQ sua pratica se preocupam e
se interrogam: as fantasias, nao sera nelas que fornecemos ao
sujeito a gratificac;ao por onde soc;obra a analise? Eis a pergunta
que eles se repetem, com a insistencia sem safda de urn tormento
do inconsciente.
17. Assim e que, quando muito, 0 analista de hoje deixa seu
paciente no ponto de identificac;ao puramente imaginario do qual
o histerico permanece cativo, pOl'quanto sua fantasia implica seu
visgo.
Isto e, no ponto exato do qual Freud, em toda a primeira parte
de sua carreira, quis arranca-Io com demasiada pressa, forc;ando
o apelo do amor no objeto da identificac;ao (no tocante a Elisabeth
yon R., 0 cunhado [5]; quanto a Dora, 0 Sr. K.; no tocante it
jovem homossexual do caso de homossexualidade
feminina, ele
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enxergou melhor, mas tropec;ou ao se considerar visado no real
pela transferencia negativa).
Foi preciso 0 capitulo da Psicologia das massas e analise do
eu sobre "a identi ficac;ao" paJ'a que Freud distinguisse claramente
esse terceiro modo de identifieac;ao, eondicionado por sua func;ao
de sustentac;ao do desejo e especificado,
pOl·tanto, pela indiferenc;a de seu objeto.
Mas nossos psicanalistas
insistem: esse objeto indiferente e
a substaneia do objeto, eomei meu eorpo, bebei meu sangue (a
evocac;ao profanatoria e da Iavra deles). 0 misterio da redenc;ao
do analisado esta nessa efusao imaginaria, da qual 0 analista e
a oferenda.
Como e que 0 Eu de que eles pretendem se valer aqui nao
sueumbiria, de fato, it alienac;ao forc;ada a que eles induzem 0
sujeito? Os psieologos sempre souberam, desde antes de Freud,
ainda que nao 0 tenham dito nesses termos, que, se 0 desejo e
a metonimia da falta-a-ser, 0 Eu e a metonimia do desejo.
E assim que se opera a identifieac;ao final de que os analistas
se vangloriam.
Se e do Eu ou do Supereu do paeiente que se trata, eles
hesitam, ou antes, diriamos, nao estao preoeupados com isso,
mas aquilo com que 0 paeiente se identifiea e com 0 Eu forte
deles.
Freud previu muito bem esse resultado no artigo citado ha
poueo, mostrando 0 papel de ideal que 0 mais insignifieante
objeto pode assumir na genese do lider.
Nao e it toa que a psieologia analftiea orienta-se cada vez
mais para a psicologia de grupo, ou ate para a psieoterapia do
mesmo nome.
Observemos os efeitos disso no proprio grupo analitico. Nao
e verdade que os analisados a titulo did<itieo se eonformem it
imagem de seus analistas, nao importa em que nivel se queira
apreende-Ia. Antes, e entre si que os analisados de urn mesmo
analista se ligam, por urn trac;o que po de ser totalmente secundario na eeonomia de eada urn, mas no qual se assinala a
insufieieneia do analista com respeito a seu trabalho.
E desse modo que aquele para quem 0 problema do desejo
reduz-se a suspensao do veu do medo deixa envoltos nessa
mortalha todos aqueles a quem eonduziu.
'
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18. Eis-nos, pois, no princfpio malig~1026 desse poder sempre
passive I de urn direeionamento
eego. E 0 poder de fazer 0 bem
_ nenhum poder tern outro fim, e e por isso que 0 poder nao
tern fim. Mas aqui, trata-se de outra coisa, trata-se da verdade,
da unica, da verdade sobre os efeitos da verdade. Desde que
Edipo enveredou por esse caminho, ele ja renunciou ao poder.
Para onde vai, pOitanto, a direc;ao do tratamento? Talvez baste
interrogar seus meios para defini-Ia em sua retidao.
Observe-se:
I. Que a fala tern aqui todos os poderes, os poderes especiais
do tratamento;
2. Que estamos muito longe, pela regra, de dirigir 0 sujeito
para a fala plena ou para 0 diseurso coerente, mas que 0 deixamos
livre para se experimentar nisso;
3. Que essa liberdade e 0 que ele tern mais dificuldade de
tolerar;
4. Que a demanda e propriamente aquilo que se eoloca entre
parenteses na analise, estando excluida a hipotese de que 0
analista satisfac;a a qualquer uma;
5. Que, nao sendo colocado nenhum obstaculo it declaraC;ao
do desejo, e para la que 0 sujeito e dirigido e ate canalizado;
6. Que a resisteneia a essa declarac;ao, em ultima instancia,
nao po de ater-se aqui a nada alem da ineompatibilidade
do desejo
com a fala.
Proposic;6es com que talvez ainda haja alguns, mesmo em minha
audiencia costumeira, que se espantem por encontrar em meu
discurso.
Percebe-se aqui a ardente tentac;ao que deve ser, para 0
analista, responder, nem que seja urn pouco a demanda.
Mais ainda, como impedir 0 sujeito de the atribuir essa resposta,
sob a forma da demanda de eurar, e de conformidade
com 0
horizonte de urn discurso que ele Ihe imputa com tao maior direito
quanto nossa autoridade 0 tern assumido a tres por dois?
Quem nos livrara, doravante, desse manto de Nesso que para
nos mesmos tecemos: pOl'ventura a analise atende a todos os

26. Malin,

(N.E.)

que tambem pode significar "malicioso" , "caustico" , "ardiloso" etc.
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desiderata da demanda, e pOl' nOl'mas difundidas? Quem varren'i
esse estrume descomunaI dos estabuIos de Augias, a literatura
analftica?
A que siIencio deve agora obrigar-se 0 analista para evidenciar,
acima desse pfll1tano, 0 dedo erguido do Sao loao de Leonardo,
para que a interpreta~ao reencontre 0 horizonte desabitado do
ser em que deve se desdobrar sua virtude alusiva?
19, Ja que se trata de tomar 0 desejo e que ele so pode ser
tornado ao pe da letra, pOl'quanto sac as redes da letra que
determinam, que sobredeterminam
seu lugar de passaro celeste,
como nao exigir do passarinheiro
que ele seja, antes de mais
nada, urn letrado?
Da parte" literaria" da obra de Freud, como urn professor de
literatura em Zurique que come~ou a soletra-la, quem dentre nos
tentou articular a importancia?
Isso e apenas uma indica~ao. Vamos adiante. Questionemos
o que deve acontecer com 0 analista (com 0 "ser" do analista)
quanto a seu proprio desejo.
Quem ten'i ainda a ingenuidade de se ater, no tocante a Freud,
a imagem de burgues bem situado de Viena que espantou seu
visitante Andre Breton, por nao se aureolar de nenhum convfvio
com as Menades? Agora que ja nao temos senao sua obra, acaso
nao reconheceremos
nela urn rio de fogo que nada deve ao dacho
artificial de Fran~ois Mauriac?
Quem soube melhor que ele, declarando seus sonhos, desfiar
a corda em que desliza 0 anel que nos une ao ser, e fazer luzir
entre as maos fechadas que 0 passam de umas as outras, no
jogo-do-anel
da paixao humana, seu breve fulgor?
Quem trovejou como esse homem de gabinete contra 0 a~ambarcamento do gozo por aqueles que amontoam sobre os ombros
dos outros os fardos da necessidade?
Quem, tao intrepidamente
quanto esse clfnico apegado ao
terra-a-terra do sofrimento, interrogou a vida em seu sentido, e
nao para dizer que ela nao 0 tern - maneira comoda de lavar
as maos - mas para dizer que tern apenas urn, onde 0 desejo
e carregado pela morte?
Homem de desejo, de urn desejo que ele acompanhou
a
contragosto
pelos caminhos onde ele se mira no sentir, no
dominar e no saber, mas do qual soube desvendar, somente ele,
qual urn iniciado nos antigos misterios, 0 sighificante fmpar:

esse falo 0 qual recebe-lo e da-lo sac iguaImente impossfveis
para 0 neurotico, quer ele saiba que 0 Outro nao 0 tern ou que
o tern, pois, em ambos os casos, seu desejo esta alhures - em
se-lo -, e pOl'que e precise que 0 homem, macho ou femea,
aceite te-lo e nao te-lo, a partir da descoberta de que nao 0 e.
Aqui se inscreve a Spaltung derradeira pela qual 0 sujeito se
articula com 0 Logos, e sobre a qual Freud come~ando a escrever
[12] nos ia dando, na ultima aurora de uma obra com as dimens6e~
do ser, a solu~ao da analise" infinita", quando sua morte ah
veio apor a palavra Nada.
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Observac;iio sobre 0
relat6rio de Daniel Lagache:
"Psicanalise e estrutura da personalidade"
Este texto foi redigido com base na grava~iio de uma interven~iio
que uma falha no funcionamento inicial do aparelho privou de
seu exordio. Foi desse acidente que tiramos proveito para
reformular nosso discurso, de um modo que modifica sensivelmente sua improvisa~iio. Mas resta ainda indicar a inten~iio
disso, que e condensar em sua articula~iio da epoca uma posi~iio
que permanece essencial para nos.
[sso nos levou a suprimir ainda mais do discurso: precisamente aquilo que, no calor de uma atualiza~iio, antecipa-se ao
que so seria desenvolvido mais tarde. Assim e que, deixando de
lado nossa predile~iio de autor, niio retomamos 0 apologo do
pote de mostarda, cuja lembran~a, no entanto, niio e anedotica,
ja que desde entiio the demos pleno impulso.\
Exceto por the garantirmos aqui sua certidiio de nascimento,
com seu tema nos agapes que no-lo forneceram ao menos
aparentemente, deixamos a nosso auditorio a tarefa de reencontrar nas entrelinhas 0 pote de mostarda, em figuras mais acessfveis ao leitor e menos submetidas aos significantes da presen~a.
Alem do mais, um texto que niio foi comunicado antes sob
nenhuma forma documental so e atestavel a partir do momenta
de sua reda~iio definitiva, ou seja, aqui, na Pascoa de 1960.

o Lermoestrutura, que dani ao relat6rio de Daniel Lagache2 sua
palavra-chave, e, com efeito, enunciado como principio de muitas
I. Especialmente em nosso semimirio do ano de 1959-1960, sobre a etica da
psicamllise.
. "Hoje a antropologia e estruturalista. Urn de seus trayos principais e a
promoyao da categoria de conjunto, de unitas multiplex. (.:.) Partimos da ideia
dc que nao lidamos com elementos isolados nem com somas de elementos, mas
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tendencias contemporaneas
da investiga~ao sobre 0 homem, se
e esse 0 sentido amplo que Lagache confere, pensamos, ao termo
antropologia. A referencia it sociologia se nos afiguraria melhor,
atualmente, para situar 0 estruturalismo.
Pois ele e objeto de urn debate tao acalorado que nem Claude
Levi-Strauss escapa aos ataques que os estruturalistas
desferem
uns contra os outros, parecendo que a no~ao de estrutura que
urn deles tern nao e mais que uma aberra~ao para outro.
Como n6s mesmos fazemos do termo estrutura urn emprego
que cremos poder pautar no de Claude Levi-Strauss, e para n6s
uma razao pessoal, cabe dize-Io aqui, nao tomar esse emprego
como genericamente
confuso. 0 que s6 nos deixa mais interessados em submete-Io ao teste da elabora~ao que Daniel Lagache
organiza.
A categoria do conjunto, para introduzi-Ia, obtem nossa concordancia, uma vez que evita as implica~oes da totalidade ou as
depura. Mas isso nao quer dizer que seus elementos nao sejam
isolados nem somaveis, pelo menos se buscarmos na no~ao de
conjunto alguma garantia do rigor que ela tern na teoria matematica. "Que suas pr6prias partes estejam estruturadas"
sign ificara, por conseguinte, que elas mesmas sao passfveis de simbolizar todas as rela~oes definfveis para 0 conjulllo, as quais vao
bastante para-alem de sua distin~ac e sua reuniao, ainda que
inaugurais. De fato, os elementos se definemali
pela possibilidade de serem colocados,
na fun~ao de subconjuntos,
como
recobrindo uma rela~ao qualquer definida para 0 conjunto, tendo
essa possibilidade como tra~o essencial 0 nao estar limitada pOl'
nenhuma hierarquia natural.
Eis por que 0 termo "parte" nos parece ter que ser descartado
de safda, e, com mais razao ainda, qualquer dado de campo que
inclua inc6gnitas tao temfveis quanto urn organismo, pOl'quanto,
ja ao organizar 0 cfrculo de rela~oes (com a famosa "situa~ao"
que esta sempre a nos espreitar), tal campo introduz em toda

l'onsidera~ao estrutural esta limita~ao mfnima que Daniel Laga3
'he logo discerne, pertinentemente:
ser geometrico.
Ora, a estrutura nao e a forma, como insistimos noutro
l'ontexto,4 e a questao e justamente abrir 0 pensamento para uma
lopologia, exigida pela simples estrutura.
Sustentamos que a estetica transcendental esta por ser refeita,
dcsde 0 momento em que a linglifstica introduziu na ciencia seu
~tatus incontestavel:
com a estrutura definida pela articula~ao
significante como tal.
POl'tanto, quando Daniel Lagache parte da escolha que nos
propoe, entre uma estrutura como que aparente (que implicaria
II crftica daquilo
que 0 carater descritivo comporta de natural)
t' uma estrutura
que ele pode declarar distante da experiencia
(in que se trata do "modelo te6rico" que ele reconhece na
Illctapsicologia analftica), essa antinomia desconhece urn modo
lIa estrutura que, por scr terceiro, nao deve ser exclufdo, ou seja,
tiS efeitos
que a combinat6ria
pura e simples do significante
II '\ermina na realidade em que se produz. Pois, e ou nao 0
('siruturalismo aquilo que nos permite situar nossa experiencia
t omo 0 campo em que isso fala? Em caso afirmativo,
"a distancia
1111 experiencia"
da estrutura desaparece, ja que opera nela nao
t ()mo modelo
te6rico, mas como a maquina original que nela
em cena 0 sujeito.
que Daniel Lagache atribui ao ponto de vista econ6micolIinamico, ou seja, a seu ver, 0 material e sua interpreta~ao, e
JlI ccisamente
aquilo em que vemos a incidencia da estrutura
III'spontar em nossa experiencia, e e disso que uma pesquisa
I sl ruturalista
deve buscar os efeitos, ilustrando-se
0 alcance
1'l'OIH3mico-dinamico destes pOl' uma compara~ao que equivale
,I Slia razao: a saber, aquilo que uma turbina, isto e, uma maquina
1I11111tada
segundo uma cadeia de equa~oes, introduz numa cascata
natllral para a realiza~ao da energia.
IHle

o

\

com conjuntos cujas pr6prias partes estao estruturadas." D. Lagache, La psychanalyse etLa structure de Lapersonnalite
(relat6rio do Col6quio de Royallmont,
10-13 de julho de 1958), coligido em La PsychanaLyse, nll(5,Paris, PUF, 1961,
p.5.

e 0 conjllnto das rela;;;6es do organismo com 0 meio.
organismo que nao esteja sitllado, nem tampouco situa;;;ao senao
organismo. Necessidade, em ultima instancia, geometrica (...)." Idem,

.. () call/po psicoLogico

( ) Nao
1'111 JI 1I111

ha

I'
I

simp6sio sobre a estrutura, realizado sob os auspfcios do sr. Bastide.
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pOl'tanto, ante 0 fato de 0 criterio
Como nos surpreendermos,
genetico haver resultado em fracasso na verifica<,:ao das topicas
freudianas, na medida mesma em que os sistemas delas SaD
estrutul'ais?
Quanto ao criterio de adapta<,:ao, talvez seja preciso rejeitar
seu emprego ate nova ordem, a nova ordem que a propria
psicamilise tent instaurado:
a menos que enveredemos
pelo
chamado impasse do problema pos-revolucionario.
Os sistemas, com efeito, dos quais Daniel Lagache sabe
valorizar tao delicadamente
as rela<,:6es de interdependencia
(proporfamos:
paranomias) em cada uma das duas topic as de
Freud, distinguindo-os
de suas fun<,:6es, nem pOl' isso SaD a
estrutura no senti do estrito: como se ve pela especie de quiasmo
que ele nao explica, segundo 0 qual e pela identidade dos
pensamentos
que 0 processo primario (como procedente
do
inconsciente) encontra sua regra, e e na identidade das percep<,:6es
que 0 processo secundario (como ordenador do primeiro com a
realidade) encontra seu criterio - ao pas so que a percep<,:ao e
mais primaria na estrutura, no sentido como Lagache a entende,
e mais proxima do princfpio do prazer com que se assegura 0
imperio do pl"imario do que tudo aquilo que, pOl' ser pensamento,
parece haver repercutido a partir de uma consciencia esclarecida.
POI' isso, nao e inutil lembrar que Freud recusou na origem,
a todo sistema de qualquer de suas topicas, a menor realidade
como apiirelho diferenciado no organismo. Pois ha quem esque<,:a
de extrair disso este corolario: 0 de que ao mesmo tempo ele
nos recusa 0 direito de for<,:ar algum desses sistemas a ingressar
na realidade fantasiada de qualquer "totalidade"
do organismo.
Em sum a, a estrutura de que falamos nada tem a vel' com a ideia
de "estrutura do organismo" , tal como sustentada pel as constata<,:6es mais bem fundamentadas da Gestalt. Nao que a estrutura
propriamente
dita nao tire proveito das hiancias da Gestalt
organica para servir-se deIa. Mas, a partir das conjun<,:6es de
ambas, que revelariam ser de fissao ou de fissuras, afirma-se
uma heterogeneidade
entre duas ordens, que procuraremos mascarar menos para captar seu princfpio. Assim e que, sendo menos
desconhecida,
a distribui<,:ao topica da consciencia, tao impressionante em sua dispersao que se poderia dize-la estilha<,:ada,
leva-nos a considerar este fato que Daniel Lagache tcm razao
de nos relembrar: que quase nao avan<,:amos no problcma cia

natureza da consciencia,
desde que, na revisao desta que ele
havia tornado necessaria,
Freud so voltava ao assunto para
lamentar terse quedado af.
.
.
Seja como for, nao constitui dificuldade que 0 orgamsmo seJa
"depenado" , au, dito de outra maneira, que ceda este ou aquele
dc seus tentaculos mais ou menos amovfveis como penhor de
uma dad a estrutura - a de proibi<,:ao social, pOl' exemplo - em
que, como indivfduo, possa ser apanhado.
.
Para entrar no am ago do ass unto com Damel Lagache,. ~endamo-lhe gra<,:as por denunciar de passagem a simples falslflca,'ao que Heinz Hartmann tenta impor a historia, ao.desconhecer
quc, na epoca da Introdu<;iioao narcisismo, Freud mtere~sou-~e
I'ealmente pela instancia do Eu, a unica e mesma .que contmuana
a promover. Quanto a advertencia com que 0 dlto. autor e seus
IIc6litos Kris e Loewenstein,
creem dever prevemr-nos contra
lllna ch'amada concep<,:ao antropomorfica
da segunda topic~,
sustentaremos, com Daniel Lagache, que seu objeto nao e malS
l'onsistente do que a parvofce de puro fingimento que eles sup6em
l'lll nos. Mas isso nao equivale
a aceitar a impertinencia da ?utra
qlle eles nos imputam, bastante real, contando com nossa valdade
de scrmos daqueles que nao se deixam enganar, para nos empurrar
6
IlII'tivamente a carta marcada5 de uma chamada concep<,:ao causal
do Eu. E pOl'ventura ainda negara Lagache a influencia nefasta
da antinomia de Jaspers, nesse truque de baralho com que
prl'tcndem of us car-nos a visao, acenando promis~ora~ent~
com
II I>riIho da fisiologia
na porta do deposito de qumqUllh~nas ~e
llilde nos tiram, para explicar 0 Eu de Freud, 0 ~Aan~qulIl~ cUJ,a
II'ki<,:ao e a descoberta da p6lvora de toda expenencl~ pSlcoloI'ica, csse sujeito verbal apontado como suporte da. smtese das
IlIllis hcter6clitas fun<,:6es? Daniel Lagache mostra amda melhor
II quc C esse bezerro
de nao sei quantas patas,? esse monstro

1.111::111
usa carte jorcee, expressao que denola a carta que 0 ilusionista nos
"IIIII~II 1Icscolher, deixando-nos
uma aparencia de liberdade de escolha. (N.E.)
/I 1I1:rcditar nesses autores, Freud teria, no segundo modelo, "tomado como
11111110a r/lI1~-(io dos sistemas ou subestruturas
no conflito, e 0 modelo qu: 0
III plill { l:isio16gico; 0 papel dos conceitos estruturais e favorecer as .exphc~"oes
I 1111
Ills. '. sc eles se encontram entre nossos lIlstrumentos mats vahosos, e par
I,

I

111111'
'111num contexto genetico".
1,111'1111
cscrcve veau a trel1le-six pattes, onde, pelas mudanc;:as que introduz

cujas soldas, representadas, evocariam uma colagem desprovida
de arte, mas que combina com 0 gabinete de curiosidades onde
o charlatao nao detona. Mas, afinal, que tern essa concepyao
barroca a vel' com a psicanalise,
a nao ser pOl' degradar Sua
lecnica a explorayao dos mais obscuros preconceitos?
A verdade e que, como assinala com vigor Daniel Lagache,
a propria existencia de "enclaves animistas" , e ate de alterniincias
vividas como pessoais em nosso assentimento, nao atrapalha em
nada a compreensao da segunda topica como urn modelo teorico,
o importante nao sendo, com efeito, "que se possa diferenciar
os sistemas POl' suas funyoes" , mas que se reconher;:a, como faz
ele, "que 0 conceito de funyao nao e urn conceito exclusivamente
fisiologico" .

o que introduzimos nesse debate facilitani acreditarem que a
nos so vel' seria impossfvel falar de maneira mais excelente.
Ve-se, no en tanto, com que objeyoes ira deparar, de nossa
parte, a tentativa de Daniel Lagache, na medida em que e a Sua
fonnar;:ao na intersubjetividade
que ele tenciona referir aquilo a
que chama estruturayao da personalidade
(0 que e 0 proprio
tftulo de seu cap.IV). Em nossa opiniao, seu metodo nao e
suficientemente
radical, e diremos em que.
Nao e, pOl' ora, em viltude de nao consentirmos na estocada
que ele desfere contra 0 idealismo exorbitante que andam exercendo, ao pretender fazer deri val' da consciencia pessoal a genese
do mundo pessoal, ou seja, contra a moderna Yoga de uma
psicanalise que ja nao quereria fundamentar-se
senao na observayao da crianya. Mas e que ele tambem nos parece otimista ao
nos considerar livres desse preconceito: porventura estaria esquecido de que 0 sr. Piaget nos habitua a interrogar na consciencia
pessoal a genese do mundo comum, a ponto de incluir nela as
categorias do pensamento cientffico?
Nao menos encantados ficamos com sua observayao de que,
"antes de existir em si, pOl' si e para si, a crianya existe para e

no coloquialismo mouton cl cinq paUes - carneiro de cinco patas, designativo
de uma pessoa que se afigura um fenomeno, ou de alguem ou algo raro ou
absurdo -, parece aludir ao bezerro de ouro da adora~iio bfblica e, atraves do
(ren(e-six, frisar a caracterfstica do disparate. Na linguagem coloquial, 0 36 e
usado na Fran~a para designar uma quantidade grande e indeterminada qualquer.
(N.E.)
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610 de expeclalivas, projetos e atrib~tos" .
11
1" llulrcm; 'Ja e en
urnas PI'
formu al urn t.I U I'smo , se ele nao enfatlzasse ,
I\I,I~ isso sena ap
t'
e proJ'etos se fazem sentlr
'
I
I tantas expecta Ivas
,,
II 111l'IO pe 0 qua,
do ela vem ao mundo, Ja que
1111 inconsciente
da, cnanr;:a ~uan
bastante insolito em tal
11.10 e pOl' tais atnbutos,
,tel,mo ~su:' no con"er de sua Frase no
como que 1I1S1l1UalH1s1' 'IJ
c;ao, vem ue ela se encell .. a. Atributos' . detenho-me Inesse
IIHIIl1Cnlo em q
, 1 L
he Esperava ele que e a me
de Dallle
agac
,
I!t'l!ucno termo
'.
ao Ihe conferir ele mesmo
l'~l'apasse? Nao sendo aS~lm'dPOl, qt.~Ibe
u~os eis 0 que e 0 sujeito
.
~,
? Urn polo
e all,
',11:1 IInportancla.
I _ 'a sob 0 acumulo destes que
cimento (e ta vez seJ
. ,
,lIltes de seu nas
D
t .'b tos isto e de siglllficantes
t sufocar)
e a 11 u"
b
11'11 claramen
e ligados num
'.,
...s0 , sera preciso nos lem rar'
dISCli,
IIll1lSou menos
d
e tratar da estrutura do Isso.
ItlOS dentro em pouco, qU,aDn0, s I Lagache professando a mesma
M
'a nao estara
allle
0 inconsciente como 0
' as, por 01ue, ensino quan d 0 defino
(Olsa que 0 q
.'
e Daniel Lagache possa, com
discurso do Outro? POl~, par~, qu 'POl' si e para si" , conferir
' ~ .a da cnanr;:a em Sl,
.
hase na extstencl
. "senao
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a "essa eXlstencla
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. I ao inteiramente
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ssao logic a sua Ie ay
menos uma prece
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a espera e que a destin a ao
com 0 cfrculo de semelhant~St qU~eles nao e suficiente. E que,
lugar que ela ocupa nos proJe o,s se Inanifesta essa relac;ao de
-'
inaria que al
,
na . dimensao
, em que 0 nao nascido permanece
~ , ,. Imag
"sa na medlda
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eXlstencla e 1I1vel , , . _ d I' Mas 0 lugar que a cnanc;a
.
f chadD a visao
e a.
haslcamenteI· h e m segundo a conven....rao das relar;:oes de paren~
ocupa na 111age
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s6 e preciso buscar 0 efeito e 0 carn
Corn os nfveis 6tirnos que
d.'
po da lala e da linguagem
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sucessJVamente n'
,
e 0 motlvam. (...) A verdade '
as necessldades que 0 despertam
.
e que essas relar-oes d b'
f
.
,
estr uturadas no sentido de
. .
¥
e 0 Jeto unClOnalSnao estao
0 sUJelto e 0 ob' t
- ,
L agache, La' psychanalyre etque
I
_
Je 0 nao sao dlferenciados." D
.
.a st/Ucture ...• p.15-6.
.
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Para n6s, a realidade da diferenciac;ao primaria deixa em
1I"(l'I1S0 seu uso propriamente significante, do qual depende 0
IlelV\'l1l0do sujeito. Para defini-la em si, dirfamos que ela e uma
II Ilu;ao de objeto no real, com isso pensando comprovar 0 carateI'
IllllllSl0, em sua simplicidade, das divisoes de que nos servimos
1'1111siluar nossa experiencia entre simb6lico, imaginario e real.
1\ preciso que a necessidade que sustenta essa diferenciac;ao
JlllllIaria venha somar-se a demanda, para que 0 sujeito (antes
ell' C1ualquer "estrutura cognitiva")
fac;a sua entrada no real,
I IIquanlo
a necessidade transforma-se
em pulsao, uma vez que
,1111
realidade se oblitera ao se tornar sfmbolo de uma satisfac;ao
IlIllll'OSa.
Essas exigencias conceituais,
que nos permitam registni-lo,
II III, entre outras, a vantagem
de relegar metMoras detestaveis,
I 111110
a da participarilo simbi6tica da crianc;a na mae (sera que
I I IS formam
um Ifquen?), de nos deixar descontentes com uma
Il'l 'rCllcia desenvolta "ao funcionamento conjunto da maturac;ao
I cia aprendizagem"
para explicar "uma identificac;ao no conflito
IIItl'rsubjeti'-'o" , mesmo tomando por certo que" a predominancia
ell' sua passividade faz com que ela receba da situac;ao seu
1'1'1sllnagem temporario" , e de nao nos livrarmos da diferenciac;ao
I III1" 0 corpo e os objetos conotando-a como sincretica, pois
I',ll C deixar de lado a dissimetria essencial entre projec;:ao e
lilirojec;:ao.
Quanto a isso, Daniel Lagache continua classico. Mas pareI I' IlOSque ele nao pode acentuar,
como fez aqui, a prematurac;:ao
'1lIlh6lica pela qual a crianc;:a se inscreve no ser para outrem
((lllra n6s, 0 discurso do Outro), e tomar 0 retardo formal
ll'/·islrado pOl' sua aprendizagem
da sintaxe (0 momenta em que
I l'I'ianc;:a fala de si tal como os outros Ihe falam) como decisivo
~I'j;1 I<.ido que for "na conjunc;:ao que se opera entre 0 ser para
1IIIIr'rn e 0 ser para si". E que, longe de esse instante ser
Il'preselltativo
disso, dirfamos que, uma vez que se trata de
dlsl'urso, essa conjunc;:ao sempre existiu, considerando que 0 disI \lrso esteve
ali desde 0 comec;:o, nem que Fosse em sua presenc;:a
IllIp'ssoal.
() drama do sujeito no verbo e que ele experimenta ali sua
I,dla-a-ser, e e disso que 0 psicanalista Faria bem em esclarecer
.dglillS rnomentos, pois, quanta ao psic6Iogo. ele nao tem neIIIIlIl11apossibilidade, com seus testes e ate com suas gravac;:oes,
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onde el~~ nao aparecerao tao cedo, esses momentos, nao antes
que. um tlime tenha captado a estrutura da falha como constitutiva
do Jogo de xadrez.

, E p~r .?roteger desse momento de falta que uma imagem chega
a c~ndlc;;.ao,~e sustentar todo 0 valor do desejo: projec;;ao, func;;ao
do Imaglllano.
Inv~rsame~te,. vem in~tala~-se no corac;;ao do ser, para apontar
urn fUIO, urn IIldlcador: IIItroJec;;ao, relac;;ao com 0 simbolico.
as progressos observados da objetivac;;ao, em seus estadios
precoces, real.mente parecem nao tel' outro interesse, como da a
~ntende.r Damel Laga~he~ senao 0 de mascarar de nos os tempos
IIlCOnSClentes das prOJec;;oes e das introjec;;6es na sequencia d
seu desenvolvimento.
e

IlIlldlil. na suspensao do desejo, pOl' eclipsar-se 0 sujeito no
Il'lIi l"icanle da demanda - e na fixac;;ao da fantasia, pOl' tornar-se
II pl()prio sujeito
0 corte que faz brilhar 0 objeto parcial de sua
1tIClldvei vacilac;;ao.

I' 'construc;;ao que Daniel Lagache leva a cabo, no entanto,
ser acompanhada,
sem prejufzo das objec;;6es precedentes;
pillS, se 0 vemos guiar-se nela pOl' seu postulado da estrutura
p,'ssoal, esse postulado, como de costume, so se esclarecera pOl'

tlI'W

"II

. Deter-nos-emos
no mesmo ponto que Daniel Lagache, para
air f~zer 0 balanc;;o de nossa divergencia. Ela se acha na propria
func;;ao que ele confere a intersubjetividade.
Pois esta se define
p.ar~ ~Ie, numa. re,I~c;;ao com 0 outro do semelhante,
relac;;a~
~Il~etllca em pnnCl?IO, Como se ve pelo fato de Daniel Lagache
tOllnul~r que, atraves do outro, 0 sujeito aprende a se tratar como
u.m .o?Jeto. Para nos, 0 sujeito tern que surgir do dado dos
slgnlflcantes que 0 abarcam num Outro que e 0 fugal' transcendental destes, atraves do que ele se constitui numa existencia
e~ q~e e posslvel ~~vet.or manifestamente
constitutivo do campo
fleudl~no da expenencla: ou seja, aquilo a que se chama desejo.
. A~~lm, long~ de ser pre~iso que 0 Eu-sujeito se esforce pOl'
le~elll ~ ~u-obJeto _par~ se f"azer "transcendente"
a ele, 0 sujeito
veldadellO, para .nao dlzer 0 born sujeito, 0 sujeito do desejo.,
tant~ no e~clareclmento da fantasia quanto em seu refugio fora
d~ dlscer~llIne?t~, nao e nada alem da Coisa,9 que e dele 0 que
ha e m~IS proxllno, embora mais Ihe escape.
E pOl' ISSOmesmo que os que me acompanham saberao tambem
que 0 e~u~voco da noese pelo qual Daniel Lagache faz com que
o Eu-suJelt~ desaparec;;a, pOl' pensarmos nele, nao cOlTesponde
ao que designo como jading do sujeito, pois esse jading se

g

9. A Cois.a ~das Ding) acha-se antedatada aqui, 56 se havendo produzido em
nosso seJ~Jnano do ano de 1959-1960. Mas foi nisso que 0 emprego do pote
de mostmda nos ofereceu todas as garantias de incompreensao de que precisavamos para que ttvesse lugar essa explica~ao. <

lISO .

Esse uso, a primeira vista, e heurfstico, com Daniel Lagache
I tll110 que pedindo
a cada urn dos sistemas (0 termo e dele),
1M), Eu e Supereu, explicac;;6es sobre 0 que Ihe falta para ser
11111:1
pessoa. Quanto a isso so nos resta observar que a denomiIlili;:lOde instancia e afastada? muito embora, solidaria a formu!l1I;UOrreudiana dessa topica, chamada segunda, parec;;a favorecer
tl qlle Daniel Lagache denomina de seu estilo personalista.
!\Iraves desse metodo vem compor-se ante nossos olhos, de
IlI'll"ronomias limitadas a autonomias relativas (sugerirfamos: em
11:1paranomia), esses sistemas, sem que nada de preconcebido
Illl's imponha formarem, todos juntos, uma pessoa completa, ja
qill', alem disso - e pOl' que nao, se e essa sua finalidade? -,
I 11:1
tccnica que a investigac;;ao desemboca, e e ao destaque ativo
tll' lIm desses sistemas, 0 Eu, que compete evidenciar uma
IIllidade do ser, sem duvida, mas numa idealidade pr<itica, que
pill 'nlemente se declm'a mais seletiva do que estrutural. Assim
tl poslulado parece cair numa seduc;;ao dialetica, com a qual
1',tlSlarfamos de saber ate que ponto 0 autor concorda.
() capftulo em que Daniel Lagache interroga a estrutura do
I~so nao nos deixa decepcionados,
e subscreverlamos
textual1II'Ille muitas de suas formulac;;6es. Ele nos parece sobressair
I'Sp 'cialmente em seu esforc;;o de ali situar 0 sujeito em sua
I'Slrlllura.
Ousarei eu assinalar a que prec;;o ele poderia tel' evitado 0
IlIlpasse com que se choca tao briIhantemente em suas formulas
I.tlhre a estrutura em si, no que eIa seria a do Isso? - Seria nao
II'j 'ilando 0 pleno ac;;oite dos paradoxos peIos quais Freud, aqui
I tlmo lantas vezes, mostra-nos 0 caminho.

E preciso

conservar juntos tres ditos ja pouco afinados entre
si, ao que parece, e conseguir faze-Io a partir do pr6prio escandalo
que cada urn constitui em si mesmo.
o primeiro e que 0 Isso e nao organizado, s6 podendo 0
assombro dele deter-nos no advento, no Es alemao, dessa instancia, caso ela tenha que reunir em sua perspectiva a indestruti~ilidade inicialmente
afirmada (e mantida) do recalcado que
ah se encontra e 0 automatismo, ulteriormente
questionado, da
repeti<;;ao que daf deve decorrer (conceito de Wiederholungszwang, postulado no limiar do Atem do princfpio do prazer).
A esse dito liga-se outro, constantemente
reiterado por Freud
em sua epoca. Ele concerne aos pr6prios elementos cujas leis
ele articulou inicialmente no inconsciente, para mais tarde compOI' nas puls6es sua estrutura propriamente
dita: ou seja, que
eles nao abrangem a nega<;;ao.
Sem duvida essa foraclusao foi corrigida, desde A ciencia dos
sonhos, pela analise dos desvios que sustentariam
seu equivalente: 0 adiamento temporal, a inibi<;;ao e a representa<;;ao pelo
contrario. Mas, seguindo os textos de Freud, constata-se que ela
se mantem na formula<;;ao mais concisa de que nao ha, entre as
puls6es que habitam 0 Isso, nenhuma contradi<;;ao que tenha
valor, isto e, que assuma 0 efeito da exclusao 16gica.
o terceiro comentario destaca-se dos aforismos em cuja penumbra conclui-se 0 estudo sobre 0 Eu e 0 Isso (Das Ich und
das Es), surgindo sob a denomina<;;ao do silencio que as puls6es
de morte fariam imperar no Isso.
Toda tentativa de relacionar com uma diferencia<;;ao qualquer
das necessidades
primarias no organismo uma estrutura assim
descrita s6 pode multiplicar suas discordancias
aparentes, aumentando cada vez mais seu peso. Foi justamente ao que Daniel
Lagache nao pode escapar nesse caminho.
Quanto a n6s, parece-nos que as dificuJdades mesmas em que
todos esbarram nesse ponto nos confirmam na impossibilidade
em que estamos de prescindir da fun<;;ao do significante.
Quer se tome 0 significante, muito simplesmente,
por seu
aspecto de materialidade
irredutfvel que a estrutura comporta,
por ser a dele, quer se 0 evoque sob a forma de uma loteria,
evidencia-se que no mundo somente 0 significante tern 0 poder
de suportar uma coexistencia - constitufda pela desordem (na
sincronia) de elementos em que subsiste a ordem mais
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III(kslrutfvel que se manifesta (na diacronia), fundamentando-se
I ',W rigor associativo de que ele e capaz, na segunda dimensao,
1111 prt>pria comutatividade
que ele exibe, pOI' ser intercambiavel
I1IIprimeira.
Sua subsistencia de conota<;;ao nao pode ser suspensa por Ihe
,I'!t'm ligados signos contradit6rios,
s6 podendo se exercer uma
I l'lusao proveniente
desses signos enquanto tais como condi<;;ao
ill' l'onsistencia numa cadeia a ser constitufda; acrescentemos
IIII!' a dimensao em que se controla essa condi<;;ao e apenas a
IloIduc,:ao de que tal cadeia e capaz.
I) ·tenhamo-nos
pOI' mais urn instante nessa loteria: para
I IIlIsiderar que e a nao organiza<;;ao real pela qual seus elementos
I' ll1isturam no ordinal, ao acaso, que, por ocasiao de sua
I IIa~ao, nos faz tirar a sorte, ao passo que e sua organiza<;;ao
I ~lllItural que, permitindo-Ihes
ao sabor do jogo serem lidos
1111110
urn oraculo, deixa que, prosseguindo sua extra<;;ao, eu possa
1I11l'lnarque faltam alguns no cardinal.
I'~mesmo para 0 suporte do significante, pOl"tanto, que somos
illI igidos pelas proposi<;;6es de Freud, e desde a primeira. Sera
1'111 ventura
preciso sublinhar que os volteios em que se enreda
I M'gLinda marcam, pelos referenciais
sempre gramaticais que
h('lid da a suas retomadas, que de fato se trata de uma ordem
dl'.l'lIrsiva?
A partir daf, nao deixaremos de ficar impressionados com a
1I11Iir'ren<;;acombinat6ria, que se demonstra, efetivamente, pela
ill slllontagem da pulsao segundo sua fonte, sua dire<;;ao, seu alvo
I ,l'lI objeto. Querera isso dizer que tudo nela e significante?
( '('II:lITIente, nao, mas e estrutura. Por isso, deixemos agora de
Illdo sell status energetico.
Mas isso basta para que possamos responder, de acordo com
II I Iitcrio de Lagache,
atraves do mero aspecto geometrico com
till!' 'Ie tenciona dispo-Io.
A imagem confusa do Isso como "reservat6rio das puls6es",
till(' desagrada Lagache justamente pelo assentimento que recebe
iii' III1l organicismo
grosseiro, se reapruma, com efeito, pelo
,I IIlido que recebe em nossa perspectiva.
1'l'llsemos na caixa de correio, na cavidade interna de urn
flli do haalita, pensemos na bocca di leone que, por combina-Ias,
11'\ l"Ilia em Veneza
sua temfvel fun<;;ao. Urn reservat6rio, sim,
I' IlIliscrmos,
eis 0 que e 0 Isso, e ate mesmo uma reserva, mas
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o que nele se produz de prece ou de denuncia remetidas the vem
de fora e, se ele as acumula em si, e para dormir sobre elas.
Dissipa-se aqui a opacidade do texto que enuncia sobre 0 Isso
que 0 silencio impera nele: pOI'quanto nao se trata de uma
metMora, mas de uma antftese a ser buscada na rela<;ao do sujeito
com 0 significante, que nos e expressamente
designada como a
pulsao de morte.
Mas, reencontremos Daniel Lagache no eixo da questao sobre
a pessoa, para Ihe admitir que, se Freud afirma que nao ha no
sistema do inconsciente "nem nega<;ao, nem duvida, nem grau
de certeza", nao e para nos fazer imaginar que ele comport a
uma certeza irrestrita, nem tampouco 0 grau zero de certeza.
Como agirfamos de outro modo, se ha muito tempo formulamos
que e somente a a<;ao que gera a certeza no sujeito?
Mas cremos que 0 erro de Lagache, aqui, e confundir afirma<;ao com certeza. Com 0 que, tendo esvaziado a segunda, ele
acredita livrar-se da primeira pelo mesmo processo, embora de
fama duvidosa, a que se liga a imagem do bebe desesperado no
escoamento da banheira.
Entretanto, como haveria de ser assim, se entre afirma<;ao e
certeza se estabelece aquele vfnculo, senao de precedencia, ao
menos de precessao l6gica, no qual tern lugar justamente
as
incertezas geradas pela a<;ao em sua trilha de verifica<;ao?
E nao seria isso dar pouca importancia ao cuidado, como de
habito incrfvel pela presen<;a de espfrito de que da provas, com
que Freud pas os pingos nos is nesse ponto, articulando expressamente a Bejahung como primeiro tempo da enuncia<;ac inconsciente,
aquele que pressup6e sua manuten<;ao no tempo
segundo da Verneinung, de cuja discussao ouvimos 0 brilho que
foi dado no come<;o de nosso seminario?
Voltamos a mergulhar a mao no saco de nossa loteria. 58 ...
Esse numero sorteado tern em si seu peso de afirma<;ao, eu diria
ate provocadora.
E nao me venham objetar que e preciso a
vigilancia de urn sujeito, pois este se encontra ali, pelo simples
haver-se introduzido nesse numero atraves da presen<;a decimal
que totaliza em duas colunas 0 que e apenas sua cifra, ao passo
que 0 numero the permanece indiferente, por ser, entre outras
coisas, 0 dobro de urn numero primo.
Alias, para apreciar 0 que essa cifra pode efetivamente veicular
do sujeito, basta consultar, sobre, a fun<;ao explorat6ria,
em

psicanalise, dos numeros escolhid~s ao a~aso, u~ .capftulo por
demais esquecido da Psicopafologw da vIda cofldrana.
Esse e 0 exemplo, tido como 0 menos favoravel, por sua
abstra<;ao, com que tencionamos mostrar que e numa duplicidade
rundadora do significante que 0 sujeito encontra desde logo 0
regato secreta por onde flui antes de brotar, veremos por qual
renda.
Mas, se nos permitirem
recorrer, inversamente,
it calorosa
anima<;ao do Witz, n6s 0 ilustraremos em sua maxima opac~dade
pelo talento que guiou Jarry na descoberta da condensa<;ao de
urn simples fonema suplementar na interjei<;ao ilustre: merdra.
Banalidade requintada de lapso, de devaneio e de poem a, uma
Ictra bastou para dar ao mais vulgar dardejamento [jaculation]
'm Frances 0 valor joculat6rio, 10 que atinge 0 sublime, do lugar
que ela ocupa na epopeia de Ubu: 0 da Palavra anterior ao
wme<;o.
Onde nao chegarfamos
com duas letras,
"Meirdre"
nos forneceria, por intermedio da
que de promessa 0 homem jamais ouvira em
que "Mairdre"
e 0 anagram a do verbo em

.
ja que a grafIa
gematria, tudo 0
sua hist6ria, .e ja
que se basela 0

ndmiravel?ll
Que nao se veja nessa pequena extravagancia na seriedad~ de
Ilossa exposi<;ao senao nossa preocupa<;ao de lembrar que f~1 ao
JIW!, oh! Shakespeare!, tanto na vida quanto nas letras, que flcou
Il'servada a sina de manter disponfvel, atraves dos seculos, 0
Illgar da verdade que Freud iria trazer it luz.
.
Lembremo-nos
agora das dificuldades suscitadas para 0 1111!'llista pelo caso da Frase interrogativa, para aquilata~ tudo.o que
I laniel Lagache destaca atraves da simples formula<;ao, catlvante
Iwla relicidade de expressao que nao 0 abandon a e_m todo,e~se
Il' to, "dessa
interroga<;ao que p6e 0 Eu em questao, e ate na
qlll'stao"'.
Fica-me clara a sutileza pela qual e "a inquieta<;ao
pilisional que representa a pulsao no Eu" , que ele encarrega de

iI,ql1fvocoa partir dos term os em latim jaculator ejaculator, (N.E.)
II Nn 'ahala pratica, 0 processo da gematria exp6e 0 valor numer!co das palavras
III Il,"iclls somando os valores atribufdos as tetras que as compoem. Quanto ao
111111 I quc Lacan se refere, ele e admirer, admirar. (N.E.)
III

ser 0 tormento deste. Aprovo ainda mais sua prudencia,
na
medida em que a pergunta nao pode partir do Isso, mas responde
a ele. A inquieta<;ao mais caracterfstica
do Eu, sabemos, no
entanto, desde Hemmung, Symptom und Angst, e apenas 0 sinal
de aIeI"ta que faz entrarem em jogo as defesas ... contra a afirma<;ao
do Isso, e nao sua pergunta.
Na verdade, Daniel Lagache tem to do esse trabalho aqui pOI'
querer que a fun<;ao do jufw seja privilegio do Eu.
Posso eu dizer-Ihe que ao meu ver todo 0 movimento da
experiencia freudiana inscreve-se contra isso, e quando hei de
po deI', de texto na mao, demonstrar-Ihe
que 0 famoso Entwurj,
dedicado a Fliess, tem pOI' obje.tivo nao acess6rio deixar claro
que, no nfvel do sistema das facilita<;6es primeiras do prazer, ja
se constitui uma forma fundamental do jufzo, 12 que ele designa
apropriadamente
pela cxpressao juizo prinuirio?
Nao podemos, de nossa parte, entender de outro modo a
f6rmula a que Daniel Lagache confia 0 extrema de seu latim: a
de que as puls6es existem.
Nao e como pura perda, de fato, que ninguem jamais deixa
o gato Ihe comer a Ifngua quando se trata de uma Ifngua viva.
Que as puls6es, por sua vez, ex-sistem, talvez tudo 0 que importa
resida nisso: que elas nao estao em seu lugar, em que se prop6em
nessa Entstel!ung, nessa de-posi<;ao, dirfamos, ou, se preferirmos,
nessa multidao de pessoas deslocadas. Nao estara tambem nisso,
para 0 sujeito, sua chance de um dia existir? Nesse momento,
contudo, essa chance parece no mfnimo comprometida.
Pois, do
modo como vao as coisas, sabemo-Jo ate demais, quando a
Iinguagem se intromete na hist6ria, as puls6es tem mais e 'que
proliferar, e a pergunta (sc houvesse alguem para formula-Ia)
seria, antes, saber como 0 sujeito ha de encontrar nela um lugar
qualquer.
Felizmente, a resposta vem, antes de mais nada, no furo que
ele cava para si na Iinguagem.
E certamente de uma retomada - a ser concatenada com a
experiencia lingi.ifstica - daquilo que Freud descortinou em seu
artigo sobre a denega<;ao que devemos esperar 0 progresso de

12. Foi dessa questiio que quisemos fazer partir nosso exame da etica da
psicam'ilise, no ano de 1959-1960.

I,ova crftica do jufzo, que consideramos
instaurada nesse
1\160 momento, a parte a publica<;ao do dialogo do qual
II I 1I10S0 relato, essa iniciativa, como acontece em mais de urn
I II, Ilcnericiou-se
tao pouco de outro tipo de comentario quanto
" Iralasse de uma embriaguez de Noe.
t\dll1ite-se relevar que 0 pai Freud se contentasse com 0 jufzo
ill llrihui<;ao e com 0 jufzo de existencia, e ate desse ao primeiro
I v IIllagem de uma
antecedencia
16gica em ~ela<;ao a. neg,a~ao
III '1IIC se basearia
0 segundo.
Nao somos nos, na pSlcanahse,
11111"
ircmos nos oferecer a chacota dos 16gicos, nem tampouco
1111', arriscarmos
no ensino de Brentano, 0 qual, no entanto,
i11l'1l10Sque brilhava em Viena e que ate Freud 0 freqi.ientou.
() jufzo de atribui<;ao, ele 0 concebe, pois, como instaurando-se
I" II simples Bejahung, com sua cadeia dese~;olvendo.
uma
!,lllll -ira condensa<;ao ou sincretismo em que Ja se mamfesta
IIll1ilcstrutura combinat6ria que n6s mesmos ilustramos.13 Com
I • t' tipo de afirma<;ao de justaposi<;ao,
0 que refutar em algum
1I1l1111
nto, a nao ser por efeito de obstruc;ao?
.
1\ aqui que se deveria retomar 0 problema ?a onge.m ~a
1II'!'lIyao, caso nao se entenda por isso nenhuma genese pSlcolo1'1l1l pueril, mas um problema da estrutura, a ser abordado no
111,11 -rial da estrutura,
('omo se sabe, as partfculas muito diferenciadas que em todas
II Ifnguas matizam
a negac;ao of ere cern a 16gica formal ~P?rtuIIldlldes fmpares (oddities) que comprovam que elas partl~lpam
d,' IIma distorc;ao essencial, ou seja, de uma outra traduc;~o da
','/If.l'fellung, que e valida se a relacionarmos com a topologla do
,"i ,ito na estrutura significante.
A prova disso aparece quando a 16gi~a .formal, ~or ter que
Illlllper seus vfnculos com fOl'mas gramatlCaIS que velculam essa
dlslorc;ao, esquiva-se ao mesmo tempo da lingi.ifstica e de uma
11111
'a<;a feita a parcialidade em que ela se sustenta, e a qual, no
l'lItanto, s6 pode ser referida a urn campo de linguagem, que se
deve distinguir como campo do enunciado.
.
A partir daf, compreende-se
uma das raz6es pelas .quals .0
,'sludo dessas partfculas nao po de ser genetico,ja que a pSlcologla
It'vela restituir-lhes
sempre a mesma 16gica, seja ela de c1asse

11111 I
II

111

ou de relac;ao, que seria 0 caso de superar. Isso ainda nos sera
mostrado pelo exemplo daquilo que e preciso mobilizar para que
uma pesquisa propriamente estrutural se sustente em seu nfvel,
quando virmos 0 obstaculo com que ela depara numa dificuldadezinha tao pequena quanta 0 ne cujo emprego em frances, em
"je crains qu'il ne vienne" [eu receio que ele venha], e qualificado pelos gramaticos de ne expressivo, sem que nunca ninguem, arm ado dos mais aperfeic;oados oculos, tenha sabido
desvendar de que ele pode ser expressivo.
Mediante 0 que
gramaticos muito informados e muito prevenidos contra qualquer
outra autoridade que nao a do uso, como os srs. Brunot e Bruneau,
em seu Precis de grammaire historique (Masson, 1933, p.587),
consideram a trabalheira que a todos tem dado esse ne como
sendo de "palido interesse",
a pretexto de "que as regras
estabelecidas para ele sao variaveis e contraditorias" .
Gostarfamos que se trac;asse um grafico das zonas em que
essas partfculas subsistem como que em suspensao. Promovemos
este ana um que e de nossa lavra,14 onde cremos poder designar
o leito em que elas oscilam entre uma cadeia da enunciac;ao, na
medida em que ela marca 0 lugar em que 0 sujeito esta implfcito
no puro discurso (imperativo, voz em eco, epitalamio, grito de
"fogo!"),
e uma cadeia do enunciado, na medida em que 0
sujeito e nela designado pelos shifters (ou seja, [Eu], todas as
partfculas e f1ex6es que indicam sua presenc;a como sujeito do
discurso e, com esta, 0 presente da cronologia).
Em "Ie crains qu'il ne vienne" ["eu receio que ele venha"],
a infiincia da arte analftica sabe sentir 0 desejo constitutivo da
ambivalencia propria do inconsciente (que uma certa especie de
abjec;ao que causa estragos na comunidade analftica confunde
com a ambivalencia
dos sentimentos em que ela costuma se
embolorar). Sera que 0 sujeito desse desejo e designado pelo
[eu] do discurso? Claro que nao, ja que este e apenas 0 sujeito
do enunciado, 0 qual articula apenas 0 receio e seu objeto, sendo
o [eu] que ali aparece, evidentemente,
0 indicador
da presenc;a
que 0 enuncia hic ef nunc, isto e, na posic;ao de shifter. 0 sujeito
da enunciac;ao, no que seu desejo transparece, nao esta noutro

14. Cf .•• Subversao

p.SO?

do sujeito

e dialetica

do desejo

no inconsciente

freudiano",

1111'II S 'Ilao no ne, cujo valor deve ser buscado numa precipitac;ao
1111IlllI<'>gica - e assim que chamaremos
a func;ao a que se
1111
lid . seu emprego em "avant qu' iI ne vienne" [" antes que ele
I IIl1a" I. A dita estrutura
nao deixa de ter um correlato energeI 10, Ila rnedida em que 0 que poderemos definir como" a fadiga
do suj<.:ito" manifesta-se
na neurose como distinta da fadiga
1IIIIH'uiar.
I\voca-se aqui um bedelhudo, a objetar que isso nao pode ser
II IIIt'ollsciente,
ja que, como todos sabem, este desconhece 0
II IllpO, Ele que retorne as aulas de gramatica para distinguir 0
II IIlpO da cronologia, para distinguir as "formas de aspecto",
'IIII' t'ol1sideram na enunciac;ao aquilo que acontece com 0 sujeito,
dllqllclas que situam 0 enunciado na linha dos acontecimentos.
I IIt:lo ele nao confundira 0 sujeito do consumado com a presenc;a
till passado. Despertara, sem duvida, para 0 entendimento de que
II 11'llsao comporta
tempo e de que a identificac;ao se faz no ritmo
dl lima escansao.
Mas esse ne, em sua caducidade incerta, sugere a ideia de
11111
rastro que se apaga no caminho de uma migrac;ao, ou, mais
I
Illamente, de uma poc;a que faz aparecer seu desenho. Nao
plldl' () significante primitivo da negac;ao ter sido a elisao do
11',lliricante, e pOl'ventura nao esta seu vestfgio numa censura
IIlIIl'matica da qual, como de habito, e em Freud que encontramos
111'X'mplo memoravel, na Espe ([W]espe) do Homem dos Lobos,
III IS ua qual ha muitas outras formas lingiifsticas
a serem reunidas
11.1 t:xperiencia,
a comec;ar pela elisao da primeira sflaba do
Ilhl' 'nome de famflia em que se perpetua, em russo, a nobre
11,1~lardia,ou em que se origina uma Iinhagem, ou seja, precisa1I11'lll<.:
nas estruturas sociolingiifsticas
sob cujo regime nasceu 0
1IIlll1em dos Lobos?
Sugestao de trabalho: nao fazem os prefixos de negac;ao senao
Illdi 'ar, reocupando-o,
0 lugar dessa ablac;ao significante?
I\ssim, 0 silenciado [tu] do nao-dito mostraria, na homofonia
dll ('ranees, escavar sua forma no tu [tu] da invocac;ao, sob 0
'111i11
() sujeito envia a si mesmo suas proprias intimac;6es.
I\rriscamos muito aqui, num campo em que nao nos intimida
1II'II11urncompromisso de especialista. Fazemo-lo em plena consI 11'11
'ia, pois e para tornar audfvel uma estrutura em que nao
1111
is 'amos nada, porque ela e assunto da seriedade de nossa
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experiencia. Trata-se, em outras palavras, da articula<;ao da defesa
com a pulsao.
Do carrossel enlouquecido
em que os autores batem cabe<;a
uns com os outros, ou ate nadegas, correndo atras de seus
impulsos, Daniel Lagache aponta precisamente a penosa cacofonia. Somente os psicanalistas
podem apreciar a experiencia
que sustenta essa literatura: e que possamos buscar a aresta que
se marca realmente em tal impasse desse discurso. 0 que Daniel
Lagache sublinha da contradi<;ao que ha em atribuir a uma defesa
seu sucesso deixa em suspenso a questao de em que ela po de
tel' hito.
Distinguir as rela<;6es do sujeito com a estrutura, concebida
como estrutura do significante, e restabelecer a propria possibilidade dos efeitos da defesa. Ha quem nos impute sustentar 0
poder magico da linguagem. Muito pelo contrario, professamos
que esse poder se obscurece ao ser remetido a uma suposta
aberra<;ao primaria do psiquismo, e que e aCllmpliciar-se com
ele 0 conferir-Ihe, assim, a consistencia de um fato impensavel.
Nao ha maior traiq~o de sua propria praxis do que aquela em
que aqui cai 0 analista.
Dizemos, pois, que nenhuma supressao do significante, seja
qual for 0 efeito de deslocamento
que efetue, e mesmo que
produza a sublima<;ao que 0 Aujhebung traduz em alemao, po de
fazer mais do que libertar da pulsao uma reaiidade que, por
mfsero que seja seu peso de necessidade,
so fara ser mais
resistente por ser um resto.
o efeito da defesa procede pOl' outra via, modificando l1ao a
tendencia, mas 0 sujeito. 0 modo original de elisao significante
que aqui tentamos conceber como a matriz da Verneinung afirma
o sujeito sob 0 aspecto do negativo, instalando 0 vazio em que
ele encontra seu lugar. Propriamente, isso nao passa da amplia<;ao
do corte em que se po de dizer que ele reside na cadeia significante, uma vez que e seu elemento mais radical em sua seqUencia
descontfnua e, como tal, 0 lugar de onde 0 sujeito garante sua
subsistencia de cadeia.
Nao nos basta que Daniel Lagache nos diga que 0 sujeito
"nao se distingue da pulsao, do alvo e do objeto". Ele tem que
fazer uma escolha naquilo que distingue, ao nao querer distingui-Io do sujeito, e a prova e que logo nos diz estar esse sujeito
"disperso entre essas diferentes rela<;6es de objeto ou grupos

Nos c que 0 sublinhamos aqui, para distinguir tambem
III IHISsihilidade de uma multiplicidade
sem agrupamento: puro
II I I, xo 'ambiante de Todo-Uns, os quais, apesar de cada um
Ihlllil/;l'r uma alternancia, nem pOl' isso estao engastados em
1111111\1111
Icque.
;"liI como for, essa uniao do sujeito com 0 objeto, como
1111111 flIPS reconhece-Ia,
e 0 ideal evocado desde sempre como
I 11111 pio de uma teoria classica do conhecimento, fundamentada
11'1 Ililaiuralidade
pela qual 0 conhecedor, ern seu processo, vem
l5
I I II IIl1Sccr
no conhecido. Como nao ver que e precisamente
I 11111111
isso que se ergue toda a experiencia psicanalftica,
na
II I lllll'nla<;ao que ela revela
ser original na combinatoria
do
1111 IllIscicnle e estruturante
na decomposi<;ao da pulsao?
Joifl suma, quando Daniel Lagache mais se aproxima de dizer
'1111 ",'ssa ausencia do sujeito coerente e 0 que melhor caracteriza
I Illplll1i/.a<;ao do Isso",
dirfamos que essa ausencia do sujeito,
'1111 1111 Isso nao organizado
produz-se em algum lugar, e a defesa
I Ipll' podemos
chamar natural, por mais marcado pelo artiffcio
tlill wjil esse cfrculo queimado na mata das puls6es, por ela
1111 II I I'f
as outras instancias 0 lugar em que acampar para
1111 1I111.aros seus.
I' W Jugar e justamente aquele a que toda coisa e chamada
1111.1 WI' lavada da falha, que ele possibilita
por ser 0 lugar de
11111 I Il1lsGncia: e que nem toda coisa po de existir. Por essa matriz
1IIII'IISsima da primeira contradi<;ao, ser ou nao ser, nao basta
1111 LilaI' que 0 jufzo de existencia
funda a realidade, mas e
IIII I I) arlicular que ele so po de faze-Io ao resgata-Ia do suporte
II I!IVI,I em que a recebe de um jufzo da atribui<;ao que ja se

1,/,/,".

III

1IIIIIIlIIl.

I'

,I 'slrutura
desse lugar que exige que 0 nada esteja no
Ipio da cria<;ao e que, promovendo como essencial em nossa
III Ill"lIcia a ignorancia em que se acha 0 sujeito, pelo real do
II' Ii liT 'he sua condi<;ao, imp6e ao pensamento psicanalftico
I I I 1llll'ionisla, ou seja, nao se contentar
corn nenhuma re(erencia
Idlll IOllisla. Pois a experiencia
do desejo em que the e preciso
1Illlllkstar-sc
e justamente a da falta-a-ser pela qua] to do ente
I" II Ii 11/1 ni'io ser ou ser outro, ou, em outras palavras, e criada
1'11111
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11111'1I1anto, ele sabe que so se produz no encontro do sUJelto
'"111 II imagem narcfsica, e acrescento, a luz do que acabo de
11111I1l1t1/.ir:
quando 0 sujeito depara com essa imagem em con.Iii III'S que Ihe evidenciam que ela usurpa seu lugar.
Nil princfpio das verdadeiras
resistencias com que se lida nos
tli "tillS do que f10resce de teorico sobre 0 Eu na psicanalise,
I I II' a simples recusa a admitir que 0 Eu seja ali, por direito,
III'll III que revela ser na experiencia: uma fun<;ao de desconhe-

como existente. Cren<;a que se pode demonstrar
que esta no
princfpio do desenvolvimento
galileano da ciencia.
Digamos apenas que esse lugar nao invoca nenhum ser supremo, ja que, lugar de Mais-Ninguem,
so pode ser de alhures
que se faz ouvir 0 do impessoal, do qual, no devido tempo,16
nos mesmos articulamos a questao quanto ao Isso. Ela nao depara,
essa questao cujo significante 0 sujeito pontua, com outro eco
senao 0 silencio da pulsao de morte, que foi preciso que entrasse
em jogo para provocar 0 fundo de depressao reconstitufdo pela
sra. Melanie Klein no talento que a guia ao longo das fantasias.
Ou entao ela se reitera no susto da resposta de urn Ulisses
mais esperto que 0 da fabula: aquele, divino, que faz de bobo
urn outro Polifemo, beta nome para 0 inconsciente,
com urn
escarnio superior, fazendo-o protestar que nao e ninguem ao
mesmo tempo em que c1ama ser uma pessoa, antes de cega-Io
ao Ihe dar urn olho.

e

111111'1110.

o Eu,

eis esse oIho, dirfamos nos, para apressar agora os rodeios
de nossa marcha, ao contrario das perplexidades
que Daniel
Lagache decanta admiravelmente
em seu texto com respeito a
autonomia do Eu, intra-sistemica,
em suas palavras, que nunca
se evidencia tanto quanta ao servir a lei de urn outro, muito
exatamente sofrendo-a pOl' se defender dela, a partir de desconhece-Ia.
E nesse labirinto que desde sempre ten to ajudar os nossos
com urn plano de vao.
Digamos que, gra<;as as sugest6es de Daniel Lagache, eu Ihe
tenha acrescentado alguma coisa.
Pois essa distin<;ao entre 0 lugar preparado para 0 sujeito sem
que ele 0 ocupe e 0 Eu que ali vem se alojar traz a resolu<;ao
da maior parte das aporias detalhadas pOl' Daniel Lagache - e
ate a explica<;ao de alguns equfvocos, como, por exemplo, da
estranheza que Daniel Lagache atribui ao inconsciente e a qual,

16. Num discurso em mem6ria ao centenario de Freud, coligido sob
coisa freudiana", cf. p.402.
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I",sa rcsistencia apoia-se no fato de que e preciso conhecermos
iii'll tla realidade para subsistir nela, e de que e obviamente
1'1ilil II que a experiencia acumulada no Eu, especialmente
no
I'll Illilsciente, nos forne<;a os referenciais que nela se revelem
11111Sl' 'uros. So que se esquece, e nao convem nos surpreen.I, 1IIIIlS por serem os psicanalistas
que 0 esquecem, que esse
II '1Il1ll'nto fracassa quando se trata ... dos efeitos do inconsciente.
I II I, l'sses efeitos estendem
sua domina<;ao sobre 0 proprio Eu:
11111I1(I\lsive para afirma-Io expressamente que Freud introduziu
1111
Il'mia das rela<;6es entre 0 Eu eo Isso - logo, para ampliar
II I IIUlpll de nossa ignorancia, e nao de nosso saber; e revalidar
II IlIltll'!' do Eu, como ele fez em seguida, responde a uma outra
'1"1 Illll total mente diversa.
( \1I11efeito, e pOl'que e na medida em que 0 Eu vem servir
III III)'.al"deixado vago para 0 sujeito que ele so pode introduzir
II II distor<;ao que, por traduzir para 0 ingles a Entstellung
1'11111
Ipial em qualquer pulsao, tornou-se agora 0 esteio, em nosso
III IIIHII~I"io,de urn outro erro: 0 de crer que 0 problema da
I' I 11I:lIise estaria em corrigir sabe-se la qual curvatura do Eu,
I II t. uilO
C da espessura mais ou menos grossa da lente que
Iii 1'1IIdi'lll as deforma<;6es que nos impressionam. Sempre ha de
I I I I IIllla, de fato, ja que, de qualquer
modo, 0 olho nu a
1I11'1llllla. E porque a lente vem no lugar de onde 0 sujeito
11111111111
olhar, e ali se coloca na lamina de microscopio que de
11111IIIl' 'sta ajustada, quando 0 sujeito olha de alhures, que ele
IIl1Il'ill1prime, pois, para grande azar do conjunto, no que
1",,11111
vir a ser avistado ali.
11111.1
V'z que e do destino exemplar dos esquemas, na medida
III 11'11'('I 's sac geometricos, digamos, prestar-se as intui<;6es
,I., I I1II jllstamente do Eu, partamos daquilo que sustenta de
III 1111
hl'll vel a imprudente figura<;ao, a qual Freud deu curso,

das relac;;6es do Eu com 0 Isso, 17 a qual chamaremos ovo-no-olho.
Figura celebre a encller as cacholas, onde e privilegiada
pOl'
condensar num significante sugestivo de sabe-se la que dopagem
lecitfnica da nutric;;ao a metcifora da mancha embrionaria,
na
protuberancia mesma que se sup6e representar ali a diferenciac;;ao
- "superficial",
ha quem se rejubile com isso - que the e
trazida do mundo externo. No que se lisonjeia, pelas vias da
surpresa (em todos os sentidos da palavra) proprias do inconsciente, um geneticismo em que se prolongam num uso de primata
os antigos engodos do conhecimento
amoroso.
Nao e que desses engodos devamos desdenhar, por menos
que eles sejam. sustentaveis numa ciencia rigorosa. Afinal, eles
preservam todo 0 seu valor no plano do artesanato, e do folclore,
pOl' assim dizer. Podem ate ser de valia bastante apreciavel na
cama. Mas cabe nisso 0 esclarecimento,
do qual a tecnica pouco
permite esperar, de um acesso que Ihes seria natural: af est a a
pastoral de Longol8 para nos mostrar um pouco disso, bem como
as aprendizagens em geral em que se formam os famosos habitus
da psicologia escolastica.
Mas acertemos as contas com 0 ovo ciclope. Ele nao passa
de uma concha, da qual, alias, a dupla barra que se rami fica
sobre sua curva indica com clareza 0 vazio, com a imagem da
fenda que a remete ao cofrinho com que a identificamos
antes.
Quanto a perola,19 evocadora de uma tumescencia lavateriana,
digamos que ela passeia quase sempre pelo interior, fazendo as
vezes de guizo, 0 que nao deixa de oferecer recursos para um
uso musical, geralmente ilustrado pelo desenvolvimento
historic'o
da psicologia, tanto literaria quanto cientffica. Faltam-lhe apenas

17. Encontra-se essa imagem na pagina 252 do vol.XIII dos Cw. Examinando-a
bem, ela confirma 0 alcance que damos aos objetivos de Freud, no interesse
que ele confere ao eu em sua segunda t6rica.
18. Ou L6ggos, romancista grego do seculo 1II ou IV a quem se atribui 0 romance
pastoral Dafne e Cloe. (N.E.)
19. Lacan usa loupe, que tanto denota a perola bruta ou a pedra preciosa com
urn defeito que prejudica sua transparencia, quanto um cisto sebaceo, um n6 da
madeira ou 0 instrumento 6rtico chamado lupa. E na acep'ruo de cisto (ou
tllmesccncia) que 0 termo evoca Johann Lavater (174 I-180 I), escritor e pensador
sui~o de lingua alemu cuja Arle de estudar a .fisionomia, deduzindo 0 caniter
pelos tra~os do rosto, esteve em grande yoga no seculo XIX. (N.E.)

11111
1'lIg;lstc c alguns berloques para que nos vejamos providos
.III \ Ilm:alho dos doidos varridos, antfdoto do humanismo
e
II I !lllil 'cido
desde Erasmo como Ihe dando seu sabor.
I. da pr6pria rotina de nosso ensino fazer a distin~ao entre 0
'1111 il rllnC;;aodo Eu imp6e ao mundo em suas projec;;6es imagiII II hi l: os cfeitos de defesa que elas retiram de mobiliar 0 lugar
1I1111t'
S' produz 0 jufzo.
I', arinal, nao e tudo isso sabido e rebatido desde sempre? E
11111
!III' prccisa Freud acrescentar a sua indica~ao que um jufzo
.\1 '\' vir no lugar do recalque, senao porque 0 recalque ja esta
1111
IIIp,al'do jufzo? E, quando contestam a func;;ao que definimos,
I 1'IIIIdo Freud, como sendo a da Verwerfung (foraclusao),
acaso
I II , III rcf'utar-nos
ao observar que 0 verba do qual esta e a forma
1II1I1IIIIai<5aplicado pOl' mais de um texto ao jufzo? Somente 0
11I}'I1il'strutural em que se produz a exclusao de um significante
111,1 l'ntrc os processos
de uma judicatura unificada pela expe,If III Iil analftica. Aqui, e na propria sfnfise do codigo com 0
iii ' II do Outro que jaz a falta de existencia
que nem a totalidade
.Ill III I.OS de realidade em que se desenvolve a psicose conseguira
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I'll "lll'her.
I h'slacamos aqui 0 carater oportuno da revisao feita pOl' Daniel
I 1}'Ilrhe das relac;;6es do inconsciente
com 0 pre-consciente,
'III lias para relembrar,
aos que pretendem argumentar contra
1111 ('om a ligac;;ao que Freud estabelece entre 0 sistema pre11111('i 'nlc e as lembranc;;as verbais, que nao se deve confundir
I II Illillisccncia dos enunciados
com as estruturas da enuncia~ao,
II
111',ac,:6esde Gestalt, mesmo fortalecidas, com as tramas da
II III"1ll0rac;;ao enfim, que, se as condic;;6es de repreI IIlllllilidade fazem infletir 0 inconsciente segundo suas formas
III IPIII:ll'ias, e preciso LIma estrutura comum para que urn sim11I1I1~lIlO,
pOl' mais primitivo que se 0 suponha no inconsciente,
1"I,',a, C esse e seu trac;;o essencial, ser traduzido num discurso
I'll ,ol1sciente (cf. a carta 52 a Fliess, pOl' nos sempre lembrada).
( 'ollv6m, enfim, concentrarmos
nossas observac;;6es na distinI 1111Ill:! ,jstral que Daniel Lagache introduz entre as fLlnc;;6esdo
I II Ideal e do Ideal do Eu.20 Nao e pOl' af que se deve julgar a

'II
lilli'

"(

I

anlinomia do Eu Ideal e do SlIpcreu-ldeal do Ell, da identifica'ruo
com a onipotcncia e da submissuo com a onipotcncia (...)". Idem, p.46.

) 1I
1t'1I

solidez de fundamento
numa via personalista?

da tese pela qual seu estudo

se conduz

Se, com efeito, a psicanalise nao trouxesse para 0 problema
da pessoa alguma transforma~ao, por que tentar enquadrar seus
dados numa perspectiva que, no fim das contas, quase nao se
comprovou neste seculo?
Cabe lembrar aqui que a persona e uma mascara nao urn
simples jogo da etimologia; isso equivale a evocar a ambigi.iidade
do processo pelo qual essa no~ao veio a ganhar valor, pOI'
encarnar uma unidade que se afirmaria no ser.
.~ra, 0 pri~eiro dado de nossa experiencia e mostrar-nos que
a fJgura da mascara, embora se divida ao meio, nao e simetrica
-'para
d~ze-Io numa imagem, que ela conjugue dois perfis cuja
umdade so se sustenta pelo fato de a mascara permanecer fechada
mas c,om sua discrepancia indicando que e preciso abri-Ia. Mas:
que dlzer do ser, se por tras dele nao ha nada? E, se ha ali apenas
urn rosto, que dizer da persona?
Observemos aqui que, para diferenciar 0 Eu Ideal do Ideal
do Eu ~omo fun~ao, senao como estrutura, Daniel Lagache toma
~ camln~o" que havia inicialmente repelido, de uma descri~ao
do que e dlretamente observavel" numa analise clfnica. Cremos
manter-nos fieis a sua letra, de finura sumamente cativante assim
a parafraseando: na relavao do sujeito com 0 outro da auto;'idade
o Ideal do Eu, seguindo a lei de agradar, leva 0 sujeito a s~
desagradar ao sabor da ordem; 0 Eu Ideal, com 0 risco de
desagradar, so triunfa ao agradar a despeito da ordem.
Aqui, esperamos de Daniel Lagache que ele retorne a sua
coloca~ao de uma estrutura "distante da experiencia".
Pois, nao
s~ sustentando em parte alguma no fenomeno, nao e maior 0
nsco de se confiar em miragens, ja que se pode dizer que, ao
men os sob um aspecto, essas instancias se dao como tais na
vivencia, 0 Ideal de Eu como modelo, 0 eu ideal como aspira~ao
- e como! -, para nao dizer, antes, como sonho. E 0 caso de
recorrer ao que a experimenta~ao
analftica nos permite construir
de metapsicologia.

o fato de Freud distinguir os dois termos da maneira mais
segura, uma vez que se trata de uma interversao que se produz
num mesmo texto, ainda que nem assim consigamos distinguirIhes 0 emprego nesse texto, mais deveria causar inquieta~ao _
posta que 0 uso do significante em Freud, ao que saibamos, nao

1Il'Ill urn pouco viscoso. Ou sera que cabe entender que sua
'"1'11'11nao e personalista?
I kixo de lado 0 que os vislumbres de Nunberg, de urn lado,
I III' "ramm,
do outro, tern de mais ou menos estrutural ou
1'11',ollalisLa, bem como a arbitragem de Fenichel, neles encon11,llIdo, como e comum nesses debates, muita desenvoltura,
ill l1lasiada para meu gosto, como se sabe.
I- vou me expor a mostrar minha propria insuficiencia, inforIIII1ldo a Daniel Lagache sobre 0 que 0 excesso de nossas
III IIP:Il;OCS
0 deixou ignorar, ou seja, sobre 0 "modelo"
propria1111
Ilk diLO em que eu mesmo tentei, no primeiro ana de meu
• 11I11l{trio
no Sainte-Anne, por em funcionamento,
na estrutura,
I II'l1Ic;oes do Eu Ideal com 0 Ideal do Eu.
)'1 ala-se de urn modelo optico, ao qual sem duvida 0 exemplo
I. Fll'ud me autoriza, nao sem se motivar, para mim, numa
d 1IIIIIadecom os efeitos de refra~ao condicionados pela clivagem
I lilli' 0 simbolico
e 0 imaginario.
';1111 'mos primeiramente
0 aparelho urn tanto complexo
pelo
'III d, como e regra em casos similares, a analogia ira fundamentar
II
',dm de uso como modelo.
';,,11'mos que urn espelho esferico pode produzir, de urn objeto
111I"d()no ponto de seu centro de curvatura, uma imagem que
1111I simcLrica, mas sobre a qual 0 importante e que ela e uma
I,,"IIIl'lll real. Em certas condi~6es - como as de uma daquelas
,
III Illllcias
que so tinham valor pOI' urn inter:sse a!n~a inocen~e
I" III domfnio do fenomeno, relegadas que estao hOJe a categona
.I I 1l'.Il·a de entretenimento
-, essa imagem pode ser fitada pelo
1111111
('Ill sua realidade, sem 0 medium comumente empregado
1I111atela. E 0 caso da chamada ilusao do buque invertido,
'1"1 I IIconLraremos descrita, para Ihe dar u~a refer~ncia seria,
• III I '(}fJ1ique et photomerrie dites geometnques (els de novo
1111
,I gL:ometria),
de Bouasse, personagem
alias curioso da
III 1IIIIa do ensino, e obra a ser consultada na pagina 86, para 0
11'11i11/. rcspeito a nosso objeto, restando nas outras alguns
I
\111',11 ivos que, apesar de menos inuteis, seriam .igu~lmente
1II1'i III illS ao pensamento (4a. ed., Delagrave, 1947).
a ,lmagem
II 1"IIIII/,ida
da pagina 87, da qua,l, como coment~no Int~gral,
dll' IIII1Sque 0 buque real, escondido dentro da calxa S, para
lilli' dillir", como escreve Bouasse, "para 0 efeito surpresa",
1111'II' • lll' 'iI', para 0 olho acomodado no vasa V que fica sobre

I

.I.
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a caixa, precisamente
do gargalo A' do citado vaso, on de a
imagem B' se realiza nitidamente,
a despeito de uma certa
defonnas;ao que a forma irregular do objeto deve tornar baslante
toleniveI.

Contudo, e precise ter em mente que a ilusao, para se produzir,
exige que 0 olho se situe no interior do cone B', formado por
uma geratriz que une cada um dos pontos da imagem B' ao
contorno do cspelho esferico, e que, sendo muito pequeno para
cad a um dos pontos da imagem 0 cone de raios convergentes
apreendido pelo olho, daf resulta que a imagem sera tao mais
nitidamente situada em sua posis;ao quanto maior for sua distancia
do olho, dando essa distancia ao olho um campo maior para 0
deslocamento
linear que, mais ainda do que a acomodas;ao, Ihe
permite situar essa posis;ao, desde que a imagem nao vacile em
demasia com 0 deslocamento.
cuidado que temos com a apresentas;ao de sse aparelho tem
por finalidade dar consistencia
a monlagem com que iremos
completa-Io, para Ihe permitir funcionar como modelo te6rico.
Nao fazemos nesse modelo, inclusi ve em sua natureza 6ptica,
senao seguir 0 exemplo de Freud, exceto que ele se'quer nos
oferece material, entre n6s, para prevenir uma possfvel confusao
com algum esquema de uma via de condus;ao anat6mica.
E que as ligas;6es que ali irao aparecer, a maneira anal6gica,
relacionam-se claramente, como veremos, com estruturas (intra-)
subjetivas como tais, representando
a relas;ao com 0 outro e
permitindo distinguir nela a dupla incidencia do imaginario e do

Illilll,lll'O,
Dislins;ao cuja importancia ensinamos para a cons11II1III do sujcilo, a partir do momenta el~ que e pre.ciso pen1111111\
() sujcilo como 0 sujeito em que I~SO po~e ta~ar, sem
I'll I'll- nada saiba a respeito (e do. qual ate convem dlzer que
II Iii I 'llil' a seu respeito enquanto tala).
.
1'.11,1isso, 6 preciso imaginar, em conformidade com .a flgura
( I") que 0 vasa esta no interior da caixa e qu~ sua Image~
I II Will a circundar
com seu gargalo 0 buque de flores Ja
1I11111111do
acima dele - 0 qual desempenhara,
para um olho
111111:11,
0 papel de suporte de acomodas;ao que ~ca~amos d~
11\1111
,II 'omo necessaria para que se produza a liusao, a sel
1lIllIv:lIllc designada como a do vasa invertido; (2Q) ~ue um
.,11 I I vallor situado em algum lugar dentro do aparelho, d,lgamos,
1111":IS pr6prias flores, ou, a bem da c1areza da exposls;ao, na
11111
1111
do cspelho esferico - de qualquer modo~ f~ra de alcance
I' IIIi tlisccrnir a imagem real (razao ~or ~ue el~ nao e rep:esentada
II I Ilgura 2) -,
busca realizar sua lIusao na Ima~em virtual que
11111
,','pclho plano, situado em A, pode dar da Imagem real, 0
11'11t' 'oncebfvel sem fors;ar as leis da 6ptica.
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lIi1slara, para que 0 sujeito 51) veja essa imagem no espelho A,
sua propria imagem (no espas;o virtual gerado pelo espelho,
I ',"III que por isso eIe seja obrigado ave-la, por menos que se
'jll\'

el~contre fora de urn campo ortogonal a superffcie do espelho,
c~. ,a figura 2 e a linha pontilhada SS), que sua propria imagem,
dlzlamos, venha, no espac;o real (ao qual corresponde ponto a
ponto 0 espac;o virtual gerado por urn espelho plano), situar-se
no interior do cone que delimita a possibilidade da ilusao (campo
x'y' na figura 2).

o funcionamento desse modelo, de urn lado, abarca a func;ao
?e desconhecimento
que nossa concepc;ao do estadio do espelho
Jnstaura como principio da formac;ao do Eu. Ele permite enuncia-Ia de uma forma que se pode dizer generalizada,
ligando
m~lhor a estrutura os efeitos da assunc;ao da imagem especular,
tals como Supusemos poder interpreta-Ios no momenta jubilatorio
em que ela e eletivamente observada, do 62 ao 182 mes, baseando-os numa prematurac;ao perceptiva inscrita numa discordancia
do desenvolvimento
neurologico.
As relac;oes entre as imagens i'(a) e i(a), em nosso modelo,
nao devem ser tomadas a letra de sua subordinac;ao optica, mas
como sustentando uma subordinac;ao imaginaria analoga.
Em i'(a), com efeito, nao ha somente 0 que 0 sujeito do
modelo espera dela, porem ja uma forma do outro que sua
pregnancia, nao men os do que 0 jogo das relac;oes de imponencia
que af se iniciam, introduz como urn princfpio de falso domfnio
e de alienac;ao intrfnseca, numa sfntese que requer uma adequac;ao
bem diferente.
Foi para representar as condic;oes desta, em sua anterioridade
de princfpio, que pusemos a ilusao da imagem i(a) no comec;o
de nosso modelo.
Se essa imagem decorre de uma subjetivac;ao, com efeito, e
primeiramente
pelas vias da autoconduc;ao, figuradas no modelo
pelo reflexo no espelho esferico (que podemos tomar, grosso
modo, como representando numa imagem alguma func;ao global
do cortex). E 0 que 0 modelo tambem indica, pelo vaso oculto
na caixa, e 0 pouco acesso que 0 sujeito tern a realidade desse
corpo, perdida pOl' ele em seu interior, no limite em que redobi'a
de camadas coalescentes a seu involucro, e vindo costurar-se
neste em tomo dos aneis orificiais, ele 0 imagina como uma
luva que po de ser virada peJo avesso. Existem tecnicas corporais
em que 0 sujeito tenta despertar em sua consciencia uma configurac;ao dessa obscura intimidade. POl' estar longe de tel' a vel'
com elas, 0 processo analftico, como se sabe, escande 0 progresso

It.

111,111111111
'()Ill cnfases colocadas
no corpo como continente e em
II
t 1I11'( ·ios.
II III disso, a analise contemporanea,
mais especial mente,
I 1 I IIlnlllraC;ao desse progresso a algo que ela designa como
I III 1111
d ' objeto, e e disso que acentuamos a func;ao nOl:teadora,
Ill. 1'lIlando-a pelas f10res a de nosso modelo, ou seJa, .pelos
'''III IllS ohjetos em que se apoia a acomodac;ao que permlte ao
1'1' IIII pcrccber a imagem i(a).
I\I,~ Ilno sem que tal modelo zele pOl' nos poupar dos pre1111
I I t liS para os· quais
pendem as concepc;oes mais correntes
II
I I ·Iac;ao. Pois, ao adquirir
urn efeito de parabola, ele nos
I 1111111'
apontar a pouca naturalidade implfcita na influencia de
11111'''I'alo, ainda pOl' cima imaginario, sobre elemento~ -_os
IIdl
cujo feixe, total mente indeterminado em sua IIgac;ao,
II I" \I
" Illcnos em sua diversidade,
I lI"l', do mesmo modo, a no<;ao de ~bjeto parcial, parece-nos
I 1I1J1ll'a analise descobriu
aqui de maiS exato, porem ao prec;o
I 1111[lIlados sobre uma totalizac;ao ideal desse objeto na qual
ill Ipa 0 beneffcio dessa descoberta.
1111,nao nos parece evidente que a fragmentac;ao d~s
11111I1'~dc relac;ao, que articulamos como primordial no estadlO
I 'I 111'1110,
seja 0 garante de que a sfntese ira aumentando na
11111\110
<.Iastendencias. A fabula de Menenius Agrippa sempre
1110 P II'(' 'CLIatestar, qualquer que tenha sido 0 sucesso de .sua
dol I 'III' a pretensa harmonia organica, para ordenar os deseJos,
1111111'
ClliSOU um certo rebulic;o. E nao cremos que Freud tenha
II" 1111IIOSSOSolhos para a sexualidade
e seus fins para que a
11\ill,' vi 'sse somal' suas proprias monices aos esforc;os seculares
I. 111I11':i1istas
no sentido de reduzir os desejos do homem as
1001111
I'. d' suas necessidades.
" 1,\ I'0ll10 for, a antinomia das imagens i(a) e i'(a).' .p~r se
111111poI!'a 0 sujeito no imaginario, resolve-se num. transltlvl~mo
1111111111l'.
Assim se produz esse Eu-Ideal-Eu cUJas frontelras,
"'
I IIlldo como
as entende Fedem, devem ser tomadas como
IllIdll slIporle a incerteza e permitindo
a retifica<;ao, como
I" 'I" 1IIlIndo 0 equfvoco de circunscric;oes
diferentes conforme
11 1.i1I1S,C ale como admitindo em seu complexo zonas francas
I, IId'IS 'ncravados.
I I '1IIl' nos retem e que uma psicanalise,
que funcion~ no
Iidllllll'O - 0 que nao e contestavel, caso seu processo seJa de
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conquista do inconsciente, de avento da historia e de reconstrw;:ao
do significante, se nao denegannos simplesmente que seu meio
seja de fa/a -, que uma psicanalise seja capaz de refonnular
um Eu assim constitufdo em seu status imaginario,
Aqui, se 0 fenomeno do esvaecimento,
dirfamos de fading,
do qual Lagache dota 0 Eu-sujeito, nos parece efetivamente
notavel, nao e para nos contentarmos com ele por encontrar nisso
a dires:ao de uma noese abstrata, mas para conota-Io com 0 efeito
estrutural em que tentamos constituir 0 lugar do sujeito numa
elisao do significante.

II Illsparente

o Ideal do Eu e uma formas:ao que surge nesse lugar simbolico,
E e nisso que ele se prende as coordenadas inconscientes do Eu,
Para dize-lo, Freud escreveu sua segunda topica, e, tendo-o dito,
como ao le-Io fica perfeitamente
claro, nem por isso ele 0 fez
para franquear 0 retorno do eu autonomo.
Pois a questao que ele inaugura na Psicologia das massas e
analise do Eu e a de como um objeto, reduzido a sua realidade
mais estupida, porem colocado POI' um certo numero de sujeitos
numa funs:ao de denominador
comum, que confirma 0 que
diremos de sua funs:ao de insfgnia, e capaz de precipitar a
identificas:ao com 0 Eu Ideal, inclusive no debil poder do
infortunio que no fundo ele revela ser. Sera preciso lembrarmos,
para tornar inteligfvel a importancia dessa questao, a figura do
FUhrer e os fenomenos coletivos que deram a esse texto seu
peso de videncia no cerne da civilizas:ao? _ Sim, sem duvida,
ja que, por uma comica inversao daquilo que Freud quis trazer
de remedio para 0 mal-estar dela, foi na comunidade a qual ele
legou 0 cuidado com este, que a sfntese de um Eu forte se
enunciou como palavra de ordem, no cerne de uma tecnica em
que 0 praticante se concebe como surtindo efeito por encarnar,
ele mesmo, esse Ideal.
Como quer que seja, esses dois exemplos nao se prestam para
relegar a funs:ao da fala aos determinantes que buscamos como
a mola superior da sUbjetivas:ao,
Sabemos que essa mol a da fala, em nossa topologia, nos a
designamos pelo Dutro, conotado com um A maiusculo, e e a
esse lugar que corresponde, em nosso modelo, 0 espas:o real ao
qual se superp6em as imagens virtuais "por tras do espelho" A
(quer nossa convens:ao fas:a 0 sujeito tel' acesso a ele pOI'
deslocamento
livre, ou pOI' ser q espelho sem as:o, e portanto,

a seu 01h·ai, co mo que ajustando

sua posis:ao pOI'

\1111I qualquer).
'. .
Dutro maiusculo do discurso
Snia um erro acredltallnos qdu~t~ .a tomada pelo sujeito em
te de alguma
IS anCI,
Iliissa cstar ausen
_
ele como 0 pequeno
0 outro que se opoe a
,
111\rclas:ao com
,
,'
inaria E se a tradus:ao personahsta
1111110,
por ser 0 da dlade Imf~g.
"da' segunda topica de Freud
111 ) . I L gache quer 01 necel
f'
'1
I al1le d a
_
alquer modo, nao po der ser exaustiva, ela Ica
IIIlS parece, ~ qu
elo fato de 0 autor se contentar com
lillda menos a altura desta p
"
. meio da intersub\ llislancia entre· dais termos r~clp,I~COS, pOl
. '
pnnclplO.
II Ilvitlade da qual extlal seu .
. se situa, sempre latente na
d
E que 0 Dutro em que 0 Iscd~ltS,?cl'a nao 0 e a tal ponto que
I consagra essa IS an
,
1II00IIgUas:ao que ,
na rela .10 especular em seu momenta
11111
sc cxponha ate mesmo
I s:
ians:a diante do espelho,
III lis puro: no gesto pelo qua a .cr apela com 0 olhar para 0
11I1:lndo-se para aquele que a segf~la" 10 0 reconhecimento
da
d anta pOI' con lrma- ,
" Il'll1unho que ec
,. "
e pOI' certo ela ja estava.
d
.10 J'ubilatona em qu
1llIllg'm, a assuns:
, 0 que concerne a estrutura
.'
., nao nos deve enganal n
_ d
ISSOJaque ea.
' qui evoca d a como tel'ceiro' , ela nao eve
d,1 Mas
prcsens:a
agem que a encal na,
IIllda it anedota
do person
I
' cujo ad vento so e apreenNao subsiste nela senao aque e sel t'a 0 tempo mais ambfguo
.
is Tal como 0 encon I
dldll :to nao sel ma ,
f"
quele que se designa como
. I ' do verbo em lances, a
dl Illllrio ogla
, ontem a mesma duplicidade em que
1IIIIwrrcito, Ele est~va la c 'Jois a bomba explodia, onde, na
I" I sllspenso £1m~!s~ante dedI du'zir se 0 acontecimento sucedeu
I 11101
do contexto, nao se po de e
A

/6/

II:tO,
,
oloca no entanto, co m a anterioridade de limite
hsc
ser
se
c
'.
'1\11 II discurso
Ihe assegUla,
naque la, reservaI' de atributos em que
. .
que fOl]llr urn ugaI,
dl "1I10Sque 0 sUJelto tem,
d
hecem com essa dimensao,
. '" !lassos analistas de hOJe escon
, d 0 encontrarem
.
de Freud a ponto e s
I,
P 'ricncia que retlram
:
que so pode ser sempre
. 'enovar um genetlsmo
.
III 1.\prctcxto pala 1
f Ih se denuncia pelo sImples
.,
e urn erro sua a a
II III,'SIl10, Ja que
'.,
d velhos estigmas, como a
.
t
em suas teollas,
e
,
II ·.lIr'lmeno,
. Ia afaltadopontotercelro
. .
stesia onde se assll1a
I 1I11,ISISSlInacene
,
,
. d
ue urn recurso canhestro
f' al nunca e mals 0 q
.
111'I"do que, a 111 ,
d
d
sinar-Ihes cOlsa alguma,
M
duvida na a po e en
I lilli'S',
as, sem,
golpe que sua ideia do
II qlll' CIes nem sequer aCllsam 0
1111
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desenvolvimento
recebe das chamadas realidades do hospitalismo, onde, no entanto, os cuidados prestados aos bebes nao
conseguem
revelar outra carencia senao 0 anonimato em que
eles se distribuem.
Mas, esse lugar do sujeito original, como haveria este de
encontni-Io
na elisao que 0 constitui como ausencia? Como
reconheceria ele esse vazio como a Coisa mais proxima, mesmo
escavando-o
de novo no seio do Outro, por nele fazer ressoar
seu grito? Antes, ele se comprazeni em encontrar ali as marcas
de resposta que tiveram 0 poder de fazer de seu grito urn apelo.
Assim ficam circunscritas na realidade, pelo trac;o do significante,
as marcas onde se inscreve a onipotencia da resposta. Nao e a
toa que essas realidades sao chamadas de insfgnias. 0 termo,
aqui, e nominativo. E a constelac;ao dessas insfgnias que constitui
para 0 sujeito 0 Ideal do Eu.
Nosso modelo mostra que e ao se situar nela como I que ele
fita 0 espelho A, para obter, entre outros efeitos, uma dad a
miragem do Eu Ideal.
E justamente essa manobra do Outro que 0 neurotico efetua,
para renovar incessantemente
aqueles esboc;os de identificac;ao
na transferencia selvagem que legitima nosso emprego do termo
neuroses de transferencia.
Nao esta nisso, diremos por que, toda a mola subjetiva do
neurotico. Mas podemos tirar partido de nosso modelo para
interroga-Io
sobre 0 que advem dessa manobra do Outro na
propria psicanalise.
Sem nos iludirmos quanto ao alcance de urn exercfcio que so
ganha importancia por uma analogi a grosseira com os fen6menos
que permite evocar, propomos, na Figura 3, uma ideia do que
se passa em virtude de 0 Outro ser entao 0 analista, pelo fato
de 0 sujeito fazer dele 0 Jugar de sua fala.
Uma vez que a analise se sustenta no que 0 sujeito ganha por
assumir como de sua lavra seu discurso inconsciente, seu trajeto
se transp6e para 0 modelo numa translac;ao do ~ para os significantes do espac;o "atras do espelho" . Assim, a func;ao do modelo
e dar uma imagem de como a relac;ao com 0 espelho, isto e, de
como a relac;ao imaginaria com 0 outro e a captura do Eu Ideal
servem para arras tar 0 sujeito para 0 campo em que ele se
hipostasia no Ideal do Eu.

cujo recur so pareceria forc;ado, poate uma posic;ao
I 'H)" d'
sua partida, 0 Outro, como espelho em A, pode I~v~r
, 111"110dc ~l a ocupar, por uma rotac;ao quase dupla, a poslc;ao
I III I, dc onde ele so tinha urn acesso virtual
a ilusao do vasa
III I Illdo na Figura 2; so que, nesse percurso, a ilusao esta fadada
I I 1111
aqucccr com a busca que ela guia: onde se confirma que
I
,'kiloS de despersonalizac;ao
constatados
na analise, sob
I I" , IllS diversamente
distintos, devem ser considerados menos
111\111
sinais de limite do que como sinais de travessia.
• I

III 'nlrar num detalhe

I. 111mdi:t.cr que, ao se apagar progressivamente

I(IHI

1',IlS () modelo demonstra
ainda que, quando 0 olho ~ atinge
I'" 'i<;ao I, de onde percebe diretamente
a ilusao do vasa
III "llldo,
nem por isso ele ve refazer-se no espelho A, agora
11,'il/olllal, uma imagem virtual i'(a) do mesmo vaso, invertendo
1111dill 'nlc, por assim dizer, a imagem real, e se opondo a ela,
I
1111como a arvore seu reflexo numa agua, morta ou viva, da
I

I II

I'!, dc sonho.
11111H:adeirasda margem com a onda, note-se, com as quais
, I Ill'anlOU, desde Tristao
0 Eremita ate Cyrano, 0 maneirismo
1"1 llassico, nao sem motivac;ao inconsciente, ja que nisso a
1"11." 01 nuo fez senao antecipar-se a revoluc;ao do SUJelto, q~e se
I 11I11I1i1
na filosofia por levar a existencia a func;ao de atnbuto
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nao sem extrair seus efeitos
primordial,
polftica e uma sociedade novas.

de uma ciencia,

uma

I lilli' 110SS0modele nao torna mais clara a posic;;ao d~ objeto
, 1'111, pm dar imagem a urn jogo de imagen.s, e~e. nao po de
I, I II'V('I' a runC;;aogue esse objeto recebe do slmbohco.
11I'.lalllcl1lc aguela gue Ihe confere seu uso com~ arma no
ti" Ii I ilval1c,:ado fobico, contra a ameac;;a do desaparecllnenl~
~o
I, I II). (' como fetiche na estrutura perversa. como condlc;;ao
ill 1111/111
do desejo.
.
(I II, objClo do desejo, no ponto de partida ~m que 0 slt.ua
11'1
II II/odelo, e, tao logo funciona nele ... , 0 obJeto do deseJo.
I II 111/('1'dizer que; como objeto parcial, ele ~1~0e ~penas parte
'II III ,a desvinculada do dispositivo q~e agUl Imagll1a. 0 c~rpo,
III I I'll-menlO da estrutura desde a orIgem e, por asslm dlzer,
dl~lribuic;;ao das cartas da partida que se jog.a. ~~ medida ~m
I II I ~c1ecionado nos apendices do corpo como .lI1dlCIOdo dese]o,
I j.l ( 0 expoente de uma func;;ao que o. subhma antes m:s~o
1111 1'1\' a exerc;;a a do indicador ergUldo para uma, ausencla
II '111111
0 sera? nada tern a dizer, a nao ser que ela e de on de
I II lilla.
I pOI' isso mesmo que, retletido no espelho, ele nao fomece
1111 I/.IS {/" 0 padrao da troca,
a ~.o~da pela qual 0 desejo d~
tlllill
('l1lra no circuito dos transltivismos
do Eu Ideal. Ele.e
I 11I11[doao campo do Outro na func;;ao de expositor do deseJo

Acaso nao se explicam as complacencias
da arte que a
acompanha pelo valor dado, na mesma epoca, aos artiffcios da
anamorfose? Pelo divorcio existencial em que 0 corpo se esvaece
na espacialidade,
artiffcios estes que instalam no proprio suporte
da perspectiva uma imagem oculta, reevocando a substancia que
nela se perdeu? Assim, poderfamos divertir-nos em nos so modelo, se ele Fosse realizavel, com 0 fato de 0 vaso real em sua
caixa, em cujo lugar surge a reflexo do espelho A, conteI' as
flores a' imaginarias, ao passe que, por ser feita de uma imagem
mais real, e a ilusao do vaso invertido que contem as flores a
verdadei ras.

"I

Aquilo de que ele produz a imagem, pOltanto, e 0 mesmo
estado que Michael Balint descreve como a efusao narcfsica em
que se assinala, em sua opiniao, 0 fim da analise. Sua descric;;ao
seria melhor, com efeito, se ele notasse af urn entrecruzamento
analogo, onde a propria presenc;;a, especular, do indivfduo no
outro, ainda que encubra sua realidade, desvela sua ilusao do eu
com respeito a uma consciencia do corpo como que congelada,
enquanto 0 poder do objeto a, que, ao cabo de toda a maquinac;;ao,
centra essa consciencia,
faz com que entre na categoria das
vaidades seu reflexo nos objetos a' da concorrencia onivalente.
a paciente, no estado de elac;;ao que daf resulta, cre, no dizer
de Michael Balint, haver trocado seu eu pelo do analista. Auguremos-Ihe que naa seja nada disso.

1111 (11111'0.

Pois, mesmo que seja esse seu termino, nao esta nisso 0 fim
da analise, e, ainda que vejamos af 0 fim dos meio:; que a analise
empregou, nao se trata dos meios de seu fim.
Isso quer dizer que nosso modele destacoll-se numa fase
preliminar de nosso ensino em que nos era preciso desentulhar
o imaginario como demasiadamente
valorizado na tecnica. Ja
passamos desse ponto.
Chamamos atenc;;ao para 0 desejo, sobre 0 gual se costuma
esguecer que, muito mais autenticamente
do que uma busca de
ideal, e ele que regula a repetic;;ao significante do neurotico e
sua metonfmia. Nao e nesta observac;;ao que diremos como Ihe
e preciso sustentar esse desejo como insatisfeito (e eis a histerica)
ou como impossfvel (e eis 0 obsess~vo).
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I lSSO que Ihe permite assumir, no ver?adeir~ ter~ino da
III i1Lw, seu valor eletivo, figurar na fantaSia aquIlo dlante do
IIliil II sujeito se ve abolir-se, real~zando-se com? desej~.
_
I',IIa leI' acesso a esse ponto, sltuado para-alem da leduc;;.ao
!III
IIk'ais da pessoa, e como objeto a do desej.o, como aqUllo
'1111
\'1' roi para 0 Outro em sua erec;ao de vlvente, c~~o ~
1I111/11't!
ou 0 unwanted de sua vinda ao mundo, que 0 sUJelto ~
I 1IIIIIIIIdoa renascer
para saber se quer aguilo que deseja ... E
I
I II lipo de verdade
que, com a invenc;ao da analise, Freud
111111
(' ; luz.
I" ,T C urn campo em que 0 sujeito, com sua pessoa, tern que
1'11'11/sobretudo pelo resgate de seu desejo. E e nisso que a
II Ii .I11{tliseorden a uma revisao da et.ic a..
.,
I' visfvcl, ao contrario, que, para fugll' dessa tarefa, ha quem
I
pll'Slc a lodos os abandonos, inclusive a tratar, como ~gora
I IIIIISIluma obediencia
freudiana, os problemas da assunc;ao do
I
II ('111lennos
de papel!

A func;:ao <I> do significante perdido, ao qual 0 sujeito sacrifica
seu falo, as formas <I> (a) do desejo masculino e A(<p) do desejo
da mulher levam-nos ao final da analise, cuja aporia Freud nos
legou na castrac;:ao. Que Daniel Lagache deixe seu efeito fora
de seu campo e 0 bastante para nos mostrar os limites do que,
do sujeito do inconsciente, e posslveI compreender
em termos
personalistas.21

Reservei, para concluir, a estrutura do Supereu. E que so se pode
falar dela visualizando mais do alto a descoberta freudiana ou
seja, do ponto de vista da existencia; e reconhecendo
nela' ate
que ponto 0 advento do sujeito que fala relega 0 sujeito do
conhecimento,
aquele cuja noc;:ao de intelecto agente basta para
lembrar que nao e de ontem que ele e question ado em sua
dignidade de pessoa. Nao sou eu, cabe-me observar, que sou
responsavel aqui por reconduzir seja quem for a encruzilhada
da razao pratica.
Se al se confirma a proposic;:ao de Kant de que ha apenas
duas instancias em que 0 sujeito pode ver figurada a heteronomia
de seu ser, por menos que ele as contemple "com assombro e
respeito" - e saD elas "a estrada estrelada acima dele e a lei
moral em seu interior" -, mudaram, no entanto, as condic;:6es
de onde essa contemplac;:ao e posslvel.
Os espac;:os infinitos empalideceram
por tras das letrinhas,
mais seguras para sustentar a equac;:ao do universo, e a unica
voz abalizada que podemos admitir ali, excetuados os nossos
doutos, e a de outros habitantes que possam nos enderec;:ar sinais
de inteligencia - no que 0 silencio desses espac;:os nada mais
tern de assustador.
Por isso, alias, comec;:amos por esvaziar ali nossas latas de
lixo, ou seja, por fazer deles 0 fosso de dejetos que e 0 estigma
da "hominizac;:ao"
no planeta desde a pre-historia - oh!, paleol1tologo Teilhard, te-lo-eis esquecido?
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() III'smo acontece com a lei moral, e pela mesma razao que
1111Iill. caminhar da linguagem para a fala. E descobrir que 0
Iqll'lt'lI, em seu imperativo Intimo, e de fato "a voz da cons, II III la", isto e, antes de mais nada uma voz, bastante vocal, e
I III Ilwior
autoridade senao a de ser uma voz grossa: a voz
,dill'
iI qual pelo menos urn texto da Blblia n.os .diz_que ela se
I, llilvir pelo povo aglomerado em torno do SlI1aI, nao sem que
I IIrtirfcio sugira
que, em sua enunciac;:ao, ela Ihe d:v.olveu
'II I!l'Ilprio rumor,
nem por isso sendo menos necessanas as
I hlillS da Lei para ·conhecer seu enunciado.
,
( )1a, nessas tabuas, para quem sabe ler, nada se escreveu a
1'1111' as leis da propria Fala. 0 quequer dizerque com aper-sona
, 1I111l\'ade fato a pessoa, mas, onde fica a personalidad~? Vma
, Iii ,I S' anuncia, convertida ao silencio, nao pelo camll1ho do
1"lvm, mas do desejo: e a questao e saber como a via de con versa
till I'Xperiencia analftica conduz a ela.
( 'i1lar-nos-emos aqui sobre sua direc;:ao pratica.
Mas, teoricamente, sera mesmo 0 desprendimento
do Eu que
I \lode dar-lhe
como objetivo? E que esperar di~so, se suas
1111~Ihilidades, para nos servirmos do tenno de .Dan~el. Lagac~e,
II I V('n.lade so of ere cern ao sujeito a indetermll1adlSSlma
salda
'1111 l) afasta de urn caminho
arduo demais, ~quele do qual se
1111111'
pcnsar que 0 segredo polftico dos m01:ahstas semp.re con1111'm incitar 0 sujeito a tirar alguma COlsa, com efelto: seu
I IIIpo fora
do jogo do desejo? 0 humanismo, nesse jogo, nada
111111'. C que uma profissao
diletante.
..
...
rasO noscit - ele sabe - traz a flgura de uma ehsao de
/I IItI.I'l'if,
cuja etimologia mostra que ela tern apenas urn .falso
I'll II XO, que alias nao quer dizer
urn nao-saber, mas slm 0
,
1 Jill' 'imento
que consuma 0 perdao?
Nt'sse caso, sera que nescit, modificando-Ihe apenas uma letra,
11.1 II 'ixaria a suspeitar que contem apenas uma negac;:ao fingida
I Illl~tt'riori (nachtrdglich)? Pouco importa, ja que, si.~.ilarmente
1Ij1II'lascuja constancia fez sorrir nos objet~s ~etaflslcos,
essa
III !,,,,'ao c tao-somente
uma mascara: das pnmelras pessoas.

A signijicar;iio do Jalo

I

Die Bedeutung des Phallus
Fornecemos aqui, sem modificar,:ao de texto, a conferencia que
proferimos em alemao, em 9 de maio de 1958, no Instituto
Max Planck de Munique, onde 0 professor Paul Matussek nos
havia convidado a falar.
Nela avaliaremos, sob a condir,:ao de dispormos de alguns
referenciais sobre os mod os mentais que, na epoca, regiam
meios nao muito desinformados, a maneira como os term os
que fomos os primeiros a extrair de Freud, como "a outra
cena", para tomar urn que e aqui citado, puderam repercutir
entao.
Caso 0 a posteriori (Nachtrag), para retomar outro desses
termos da esfera bem pensante em que hoje circulam, tome
tal esforr,:o impraticavel, aprendamos com isso: eles eram ali
inauditos.
Sabemos que
fun<;:ao de no:

0

complexo

de castra<;ao inconsciente

aporia nao e a unica, mas foi a primeira que a experiencia
dela resultante introduziram
em
III , 'xperiencia
do homem. Ela e insoluvel por qualquer
• dlll,l\O a dados biologicos:
a simples nece~sidade do mito
,11'1111\'l1tea estrutura<;ao do complexo de Edipo demonstra
III 111\'nte isso.
Nllo passa de urn artiffcio invocar, nessa ocasiao, urn legado
1llllil'SI'0 heredit<'irio, nao so pot'que este e em si discutfvel, mas
1"'1'III\' deixa intacto 0 problema: qual 0 vfnculo entre 0 assas111111)
do pai e 0 pacto da lei primordial, se nele esta implfcito
jll
I casLra<;:aoconsiste
na puni<;ao pelo incesto?
I' ol11ente com base em fatos clfnicos que a discussao pode
I I il'cunda.
Estes demonstram
uma rela<;:ao do sujeito com 0
I d.\ que se estabelece desconsiderando
a diferen<;a anat6mica
11111os sexos e que, por essa razao, e de interpreta<;ao especial1111
1111'
L'spinhosa na mulher e em rela<;ao a mulher, nomeadamente
1111qualm topicos seguintes:
I I por que a propria menina se considera, nem que seja por
1111
IUOl11ento,castrada, na acep<;ao de privada de falo, e castrada
I" II lip 'ra<;ao de alguem, que primeiro e sua mae, ponto impor11111
, (. em seguida seu pai, mas de tal maneira que temos de
I III1 Ill'eer nisso uma transferencia
no senti do analftico do termo;
\" pm que, em ambos os sexos, a mae, mais primordialmente,
I lillsiderada
como provida do falo, como mae falica;
\" por que, correlativamente,
a significa<;:ao da castra<;ao so
111'11111('
de fato (clinicamente
manifesta) seu alcance eficiente
II I 1lIllllac,:ao dos
sintomas, a partir de sua descoberta como
I II 1\':iOda mae;
I" l'SSes tres problemas culminam na questao da razao, no
I. I Ilvolvimento, da fase falica. Sabemos que Freud especifica
11111
I'SS' Lermo a primeira matura<;:ao genital - como aquilo
11111\' 'aracterizaria, por urn lado, pela dominancia imaginaria
1" III j 1)lILOfal ico e pelo gozo masturbatorio -, e que, por outro
111111,
Im'aliza esse gozo da mulher no clitoris, assim promovido
1111111\0
do falo, e com isso parece excluir, nos, dois sexos, ate
, II 11111110
dessa fase, isto e, ate 0 declfnio do Edipo, qualquer
"" 1I111i1\'aoinstintiva da vagina como lugar da penetra<;ao genital.
I ','oil ignorancia e bastante suspeita de desconhecimento,
no
I 11111111
tl-L'nico do termo, ainda mais que as vezes ela e forjada.
I III I laria cia apenas de acordo com a fabula em que Longo
'\11
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I" 1lililll1a e a metapsicologia

tern uma

I Q. na estrutura<;:ao dinamica dos sintomas, no senti do analftico
do termo, quer dizer, daquilo que e analisavel nas neuroses, nas
perversoes e nas psicoses;
Q

2 • numa regula<;ao do desenvolvimento que da a esse primeiro
~apel s~a ratio, ou seja, a instala<;ao, no sujeito, de uma posi<;ao
Inconsclente sem a qual ele nao poderia identificar-se com 0
tipo ideal de seu sexo, nem tampouco responder, sem graves
incidentes, as necessidades de seu parceiro na rela<;:ao sexual,
ou ate mesmo acolher com justeza as da crian<;:a daf procriada,
Existe af uma antinomia interna na assun<;:ao de seu sexo pelo
homem (Mensch): por que deve ele assumir-Ihe os atributos
apenas atraves de uma amea<;a, ou ate mesmo sob 0 aspecto de
uma priva<;ao? Sabemos que Freud, em 0 mal-estar na cultura,
chegou a sugerir urn desconserto nao contingente, pot'em essencia!, na sexua!idade humana, e que urn de seus ultimos artigos
referiu-se a irredutibilidade, em qualquer analise finita (endliche),
das sequelas que resultam do comp!exo de castra<;ao no inconsciente masculino e do Penisneid no inconsciente da mulher.
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nos mostt'a a iniciac,:ao de Dafne e Cloe subordinada aos esclarecimentos de uma velha senhora?
Assim e que certos autores foram levados a considerar a fase
fiilica como efeito de um recalque, e a func,:ao que 0 objeto falico
assume nela como um sintoma. A dificuldade comec,:a quando
se trata de saber qual sintoma: fobia, diz um, perversao, diz 0
outro, e as vezes 0 mesmo. Neste ultimo caso, depreende-se que
nada mais funciona: nao que nao se apresentem transmutac,:6es
interessantes do objeto de uma fobia em fetiche, mas, precisamente, se elas sao interessantes, e pel a diferenc,:a de seu lugar
na estrutura. Pedir aos autores que formulem essa diferenc,:a
dentro das perspectivas presentemente
favorecidas sob 0 tftulo
de relac,:ao de objeto, seria uma va pretensao. Va nessa materia,
pOI' falta de outra referencia que nao seja a noc,:ao aproximativa
de objeto parcial, jamais criticada desde que Karl Abraham a
introduziu lamentavelmente,
visto 0 comodismo
que ela
oferece a nossa epoca.
A verdade e que a discussao atualmente abandonada quanto
a fase falica, ao relermos os textos remanescentes
dos anos de
1928-32, revigora-nos pOI' seu exemplo de paixao doutrinal, a
qual a degradac,:ao da psicanalise, consecutiva a sua transplantac,:ao norte-americana,
acrescenta um valor de nostalgia.
Se resumfssemos
esse debate, so farfamos alterar a autentica
diversidade das posic,:6es adotadas pOI' uma Helene Deutsch, uma
Karen Horney e um Ernest Jones, para nos limitar aos mais
eminentes.
A sucessao dos tres artigos que este ultimo consagrou ao
assunto e especialmente
sugestiva, nem que seja pela visada
primordial sobre a qual elaborou, e que marca 0 termo aphanisis
pOI' ele fOljado. Pois, ao formular com muita precisao 0 problema
da relac,:ao da castrac,:ao com 0 desejo, ele deixou patente sua
incapacidade de reconhecer aquilo que, no entanto, ele tao de
perto circunscreveu
que 0 termo com que logo nos daria sua
soluc,:ao pareceu surgir de sua propria deficiencia.
Divertimo-nos
sobretudo com seu exito em articular, pautado
na propria letra de Freud, uma posic,:ao que Ihe e estritamente
oposta: um verdadeiro modelo num genero diffcil.
Mas nem pOI' isso 0 peixe se deixa fisgar, parecendo ridicularizar, em Jones, seu pleito pelo restabelecimento
da igualdade
dos direitos naturais (pois nao e isso que 0 leva a encerra-lo

I(,H

I

111111II "E Deus os criou homem e mulher", da Bfblia?). Na
I 111.1l1 "
0 que ganhou ele ao normalizar a func,:ao do falo como
IIlljl'lo parcial, se teve de invocar sua presenc,:a no corpo da mae
'IIIIll objcto interno - expressao que e func,:ao das fantasias
I'
I latlas pOI' Melanie
Klein -, e se tampouco pode separar-se
II I dllllirina desta ultima, relacionando
essas fantasias com a
1'llllIrncia
da formac,:ao edipiana ate os limites da primeira
lid I\ria'!
~Ltll nos enganaremos se retomarmos a questao indagando-nos
" 'I1ll' I 'ria imposto a Freud 0 evidente paradoxo de sua posic,:ao.
\'11' somos forc,:ados a admitir que ele era mais bem guiado do
I'li qllHlquer um em seu reconhecimento
da ordem dos fenome1111Illconscientes de que foi 0 inventor, e que, na falta de uma
Illillll:lc,:ao suficiente da natureza desses fenomenos, seus seguiIotll",
cstavam fadados a ficaI', menos ou mais, af perdidos.
!<IIi II partir dessa aposta - que colocamos no princfpio de
11111
I llll1cntario
da obra de Freud em que trabalhamos ha sete
11111
que fomos levados a certos resultados: em primeiro
IIII' II, promover, como necessaria
a qualquer articulac,:ao do
I. III IlIl'no analftico, a no~ao de significante,
como oposta a de
IlIlIlClldo na analise lingUfstica moderna. Com esta, nascida
I, IIIIIS de Freud, ele nao podia contar, mas sustentamos que a
10 I \,herta freudiana
ganha relevo justamente porter tido que
111111
Ipar suas formulas, partindo de um campo onde nao era
I'"
wi csperar que se reconhecesse seu domfnio. Inversamente,
I dl'Sl'Dberta de Freud que confere a oposi~ao entre significante
I~,"iI'i 'ado 0 alcance efetivo em que convem entende-la, ou
III, qll' 0 significante tem func,:ao ativa na determinac,:ao dos
II IIIIS em que 0 significavel aparece como sofrendo sua marca,
111111
IIIdll-SC, atraves dessa paixao, significado.
I' Sit paixao do significante, pOl' conseguinte, torna-se uma
1111
II dill1cnsao
da condi~ao humana, na medida em que nao
IIll1l'lIk () homem fala, mas em que, no homem e atraves do
1111111'111,
isso rala, em que sua natureza torna-se tecida pOl' efeitos
IIl1dl s(' 'ncontra a estrutura da linguagem em cuja materia ele
• 1lllllslorma, e em que por isso ressoa nele, para-alem de tudo
"'1111 II psicologia das ideias po de conceber, a relac,:ao da palavra.
I I ('01110podemos dizer que as conseqUencias da descoberta
II" IlIlllllscicnte ainda nem sequer foram vislumbradas na teoria,.
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em bora seu impacto ja se far;a sentiI' na praxis mais do que
chegamos a avalia-Io, mesmo traduzido como efeitos de recuo.
Precisemos que essa promor;ao da relar;ao do homem com 0
significante como tal nada tem a vel' com uma posir;ao "culturalista" no sentido corrente do termo, aquela em que sucedeu a
Karen Horney, pOl' exemplo, antecipar-se na querela do falo pOl'
sua posir;ao, qualificada pOl' Freud de feminista. Nao se trata da
relar;ao do homem com a linguagem como fen6meno social, e
nem mesmo de Unla questao de algo que se parer;a com a
psicogenese ideologica que conhecemos e que nao e superada
pelo recurso peremptorio a nor;ao totalmente metaffsica, pOl' sua
pctir;ao de princfpio de apelo ao concreto, que e derrisoriamente
veiculada sob 0 nome de afeto.
Trata-se de encontrar, nas leis que regem essa outra cena (eine
andere Schauplatz) que Freud, a proposito dos sonhos, designa
como sendo a do inconsciente, os efeitos que se descobrem no
nfveI aa cadeia de elementos materialmente instaveis que constitui a linguagem:
efeitos determinados
pelo duplo jogo da
combinar;ao e da substituir;ao no significante, segundo as duas
vertentes geradoras de significado constitufdas pela metonfmia
e pela metafora; efeitos determinantes
para a instituir;ao do
sujeito. Nessa experiencia
aparece uma topologia, no sentido
matematico do termo, sem a qual logo nos apercebemos de que
e impossfvel sequel' notal' a estrutura de um sintoma, no sentido
analftico do termo.
Isso fala no Outro, dizemos, designando pOl' Outro 0 proprio
lugar evocado pelo recurso a palavra, em qualquer relar;ao em
que este intervem. Se isso fala no Outro, quer 0 sujeito 0 our;a
ou nao com seu ouvido, e porque e ali que 0 sujeito, pOl' uma
anterioridade logica a qualquer despertar do significado, encontra
seu lugar significante. A descoberta do que ele articula nesse
lugar, isto e, no inconsciente,
permite-nos apreender ao prer;o
de que fenda (Spaltung) ele assim se constituiu.
o falo e aqui esclarecido pOl' sua funr;ao. Na doutrina freudiana, 0 falo nao e uma fantasia, caso se deva entender pOl' isso
urn efeito imaginario. Tampouco e, como tal, urn objeto (parcial,
interno, bom, mau etc.), na medida em que esse termo tende a
prezar a realidade implicada numa relar;ao. E e menos ainda 0
orgao, penis ou clitoris, que ele'simboliza.
E nao foi sem razao

110'/

'I"' ':'l'ud cxtraiu-Ihe a referencia do simulacro que ele era para
IlIligos.
l'llls 0 ralo e urn significante,
um significante cuja funr;ao, na
, lIll1l1l1iaintra-subjetiva
da analise, levanta, quem sabe, 0 veu
1IIIIII'Ia quc ele mantinha
en volta em misterios. Pois ele e 0
1111111 'ante destinado a design aI', em seu conjunto,
os efeitos de
I 11111
icado, na medida em que 0 significante os condiciona pOl'
, I I'I'l'scnr;a de significante.
hal11inemos,
portanto, os efeitos dessa presenr;a. Eles sao,
1'1111(,olllcr;ar, os de um desvio das necessidades do homem pelo
I 1111 <1('clc falar, no sentido de que, pOl' mais que suas necessi.\ Idl'S 'stcjam sujeitas a demanda, elas Ihe retornam alienadas.
I II II:tO C efeito de sua dependencia real (que nao se suponha
I. I III Ol1trar af a concepr;ao parasita que e a nor;ao de dependencia
"' Il'oria da neurose), mas da configurar;ao significante como
I d " d' scr do lugar do Outro que sua mensagem
e emitida.
() quc c assim alienado das necessidades constitui uma UrI' 1'/, i/llf{llng,
pOl' nao poder, hipoteticamente,
articular-se na
.\. /Ililllda, aparecendo, porem, num rebento, que e aquilo que se
'1I1I's('nta no homem como 0 desejo (das Begehren). A fenomelI.d"pia que se depreende da experiencia analftica e de natureza
I dl 1I10nstrar, no desejo, 0 carateI' paradoxal, desviante, en'atico,
I I I "lrado,
e ate mesmo escandaloso, pelo qual ele se distingue
d I 1I('(·cssidade. Isso, inclusive, e um fato tao patente que nao
.I. I (HI dc se impor desde sempre aos moralistas dignos desse
1I1'"I!'. () freudismo de antanho parecia ter que dar a esse fato
• II ,',latus. Paradoxalmente,
no entanto, a psicanalise redescoIII. (' na dianteira do obscurantismo
de sempre, e ainda mais
1IIIIIIIwcida ao negar esse fato num ideal de redur;ao teorica e
llilllll:t do desejo a necessidade.
l'IS pOl' que nos convem articular esse status, aqui, partindo
01, d('lllanda, cujas caracterfsticas proprias sao eludidas na nor;ao
.I. 1lllstrar;ao (que Freud nunca empregou).
A d 'manda em si refere-se a algo distinto das satisfar;6es pOl'
'1111dillna. Ela e demanda de uma presenr;a ou de uma ausencia,
\I lilli' a rclar;ao
primordial com a mae manifesta, pOl' ser prenhe
.I. 'I' Outro a ser situado aqllem das necessidades
que pode
"1'111.I~Iaja 0 constitui como tendo 0 "privilegio"
de sa,tisfazer
I 11l'(''ssidades,
isto e, 0 poder de priva-Ias da unica coisa pela
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qual elas sao satisfeitas. Esse privilegio do Outro, assim, desenha
a forma radical do dom daquilo que ele nao tern, ou seja, 0 que
chamamos de seu amor.
E atraves disso que a demanda anula (auJhebt) a particularidade de tudo aquilo que pode ser concedido, transmutando-o em
prova de amor, e as proprias satisfayoes que ela obtem para a
necessidade degradam-se
(sich erniedrigt) em nada menos do
que 0 esmagamento
da demanda de amor (tudo isso sendo
perfeitamente
sensfvel na psicologia dos primeiros cuidados a
que se apegaram nossos analistas-babas).
Ha, pOltanto, uma necessidade de que a particularidade assim
abolida reapareya para-atem da demanda. E ela de fato reaparece,
mas conservando
a estrutura receptada pelo incondicionado
da
demanda de amor. POI' urn reviramento que nao e uma simples
negayao da negayao, a potencia da pura perda surge do resfduo
de uma obliterayao. Ao incondicionado
da demanda, 0 desejo
vem substituir a condiyao "absoluta":
condiyao que deslinda,
com efeito, 0 que a prova de amor tern de rebelde a satisfayao
de uma necessidade. 0 desejo nao e, pOltanto, nem 0 apetite de
satisfayao, nem a demanda de amor, mas a diferenya que resulta
da subtrayao do primeiro a segunda, 0 proprio fenameno de sua
fenda (Spa/tung).
Concebe-se como a relayao sexual ocupa esse campo fechado
do desejo e nele lanyara sua sorte. E pOl' ser 0 campo apropriado
onde se produz 0 enigma que essa relayao provoca no sujeito,
ao "significa-Ia"
duplamente para ele: retorno da demanda, que
ela suscita, como demanda sobre 0 sujeito da necessidade; e
ambigi.iidade presentificada no Outro que esta em causa na pro va
de amor demandada. A hiancia desse enigma confirma 0 que a
determina na formula mais simples para torna-Ia patente, qual
seja, que tanto para 0 sujeito quanto para 0 Outro, no que tange
a cad a urn dos parceiros da relayao, nao basta serem sujeitos da
necessidade ou objetos do amor, mas tern que ocupar 0 lugar de
causa do desejo.
Essa verdade esta no cerne, na vida sexual, de tudo 0 que ha
de imperfeiyoes no campo da psicanalise. Tambem constitui ali
a condiyao da felicidade do sujeito: e camuflar sua hiancia,
remetendo-se
a virtude do "genital" para resolve-Ia pela maturayao da ternura (isto e, pelo simples recurso ao Outro como

dld"d\'). pm mais piedosa que seja a intenyao, nao deixa de
11111
I (·s Toqueria.
Aqui, convem dizer que os analistas franI I lIill a nOyao hipocrita
de oblatividade genital, inauguraram
d \ Ipllllamcnto moralizante que, ao som de fanfarras salvaI 1111
IllS, passou a ser disseminado
pOl' toda parte.
I Ii'
'omo for, 0 horn em nao pode visar a ser inteiro (a
1'1 11Ilillidade total", outra premissa pOl' onde se desvia a
It .I\I'lllpia moderna),
visto que 0 jogo de deslocamento
e
I lid. 11.':1<,;110
a que esta fadado no exercfcio de suas funyoes
I I "' I ,'lIit rclayao de sujeito com 0 significante.
II Ililo 6 0 significante
privilegiado dessa marca, onde a parte
I

• 1111'"Sse conjuga com 0 advento do desejo.
1'1111(' sc dizer que esse significante
foi escolhido como 0 mais
dlt III . do que se pode captar no real da copulayao
sexual, e
1Ii1"III como 0 que e mais simbolico no senti do literal (tipo111110) desse termo, ja que ele equivale af a copula (Iogica).
I IlIiI"'lll podemos dizer que, pOl' sua turgidez, ele e a imagem
tli 11110 vital na medida em que ele se transmite na gerayao.
IlHlas essas afirmayoes ainda nao fazem senao velar 0 fato
I. '1IIl' 'Ie so pode desempenhar seu papel enquanto velado, isto
• 111110
signo, ele mesmo, da latencia com que e cunhado tudo
I '1"1
c significavel,
a partir do momenta em que e alyado
I '"/I'I'/IIJ/)en)
a funyao de significante.
(I lalo 6 0 significante
dessa propria Aufhebung [suspensao],
'I"' \.It' inaugura (inicia) pOl' seu desaparecimento.
E pOl' isso
'1111II II 'manio do Aidos (Scham)\ surge no exato momento em
'11i1. 110 misterio antigo, 0 falo e desvelado (cf. a celebre pintura
d
II

I

Villa de Pompeia).
I-II' l'ntao se torna a barra que, pela mao desse demanio, cunha
1I',IIiricado, marcando-o como a progenitura bastarda de sua

• 11111
III'nayao significante.
I' assim que se produz uma condiyao de complementaridade
III IIiSlaurayao do sujeito
pelo significante, a qual explica sua
",11111111{ e 0 movimento
de intervenyao em que ela se consuma.
(ilial seja:

1(.')
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, I.'" 0 sUJ'eito s6 deSl'gll a seu sel . ao barrar tud
'I
slgnlhca, c,omo se evidencia em ele querer se~' :~~~o qpU~.el~
mesmo, mlragem que nao se reduz a'
'
1 Sl
gramatical (pois ela abole 0 discurso)'
sel denunclada
como
2. 0 que e vivente d
.'
, . ,.
esse sel no urverdrangt encontra s
slgnJllca~te ao r~ceber a marca da Verdriingung do falo (median~~
o que 0 I11COnSClentee linguagem).

o falo como significante
da a razao do de ' (
'
seJO na acep~ao
m que esse tenno e empregado como"
'd'
'
.
h
~,
me
Ia
e
razao extrema"
da d IVIsao armolllca).
e

naoOutr~ssim, e como, um algoritmo que YOUemprega-Io agora
po endo, sem dIlatar indefinidamente
minh
' _ '
senao fiar-me no eco da ex
.' ~ ,
a exposl~ao,
.
pellencla que nos une para faze-l
captalem esse emprego.
os

o

Que 0 falo ,s~ja um significante impoe que seja no lugar d
,utro que 0 sUJelto tem acesso a ele. Mas como esse'"f
0
Slglll
so se encontra af velado e como raza-o'd
d
' d
Icante
'
0 eseJo 0 Outro '
esse d eseJO do Outro como tal que se impoe
' ,
' e
isto e, 0 outro
'
ao sUJelto reconhecer,
Spaltung signifi~:~~:.nto ele mesmo e um sujeito dividido pela
ma~s e:~e~~~~ca_lo'
as ,qu~f.,aparecem na genese psicol6gica
~
Slglll Icante do falo
~~sim

se formula

mais

corretam~nte,

~~e~~;:~~, d; ~~~. a crian~a apreende

desde

1

desde a origel:~~e

des~~~ ~~:a s~i~~~~cnaadoa:::::~~~i~~e~%~r

con firf
~ ma~~

e da experiencia

do

, ~ ,demanda de amor s6 po de padecer de um dese'
,
slglllfIcante Ihe e estranho Se 0 d
. d
_,
JO cUJo
.
.
eseJO a mae e 0 falo a cria
quel ser 0 falo para satisfaze-Io
Assim a d' . _ .'
n~a
d - . "',
"
IVIsao Ilnanente ao
e~~J~ Ja se faz sentlr por ser experimentada no deseJ'o do Out.
pOI Ja se opor a que 0
"t'
10,
sUJel 0 se satlsfa~a em apresentar ao Outro

2. Epreuve em frances tern uma extensa
. ..
experimentac;iio, experiencia, prova, ordali~ ~:in~ de ~lgl1lflCados: provac;iio,
mento. A expressiio sinlaglna'tl'ca de L
' a, ,Ic;ao, so Illnento, pena, padeci,
"
acan I epreuv d ".
d
refere a experimentar-ao qlle'
I'
.. '
e ,u G estr e I'Awre se
y'
lea Iza 0 sUJelto ao
d f·
'
Outro: experiencia padecida que e
se e IOntar com 0 desejo do
ao m,esmo tempo prova e provac;iio. (N.E.)

tel' de real que corresponda
a esse falo, pois 0
tcm n300 vale mais que 0 que ele nao tem para sua
I 1IIIIIda dc amor que quereria que ele 0 Fosse.
I' :1 cxpcriencia do desejo do Outro, a c1fnica nos mostra
1'1' I 1:1 nao e decisiva pelo fato de 0 sujeito nela aprender se
I. IIIl"SIllOtem ou n300 um falo real, mas por aprender que a
III I 11110 0 tem. E esse 0 momenta da experiencia sem 0 qual
", 1Ilillllla conseqUencia sintomatica (fobia) ou estrutural (Penis1/1) que se refira ao complexo
de castrac;ao tem efeito. Af se
1 III I a conjun~ao
do desejo, dado que 0 significante falico e
II I IIlilrca, com a ameac;a ou a nostalgia da falta-a-ter.
I'vidcntcmente,
e da lei introduzida pelo pai nessa seqUencia
'1111d 'pcnde seu futuro.
MilS. atendo-nos a fun~ao do falo, podemos apontar as estru1111111I que serao submetidas as relac;oes entre os sexos.
1ll!'amos que essas relac;oes girarao em torno de um ser e de
1
11111 In quc, por se reportarem
a um significante, 0 falo, tem 0
II 110contrario de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse
I 'IlIl'i 'ante e, por outro, irrealizar as relac;oes a serem signifi, IIII1S.
1\ isso pela intervenc;ao de um parecer que substitui 0 ter,
p.IIII, dc um lado, protege-Io e, de outro, mascarar sua falta no
111111\),
c que tem como efeito projetar inteiramente as manifesI I, III'S idcais ou tfpicas do comportamento de cada um dos sexos,
III 11 limite do ato da copulaC;3oo, na comedia.
lisscs ideais adquirem vigor pela demanda que estao em
I IIl1di(,;oes de satisfazer,
e que e sempre demanda de amor, com
I II 'omplemento de reduc;ao do desejo a demanda.
IIOJ' mais paradoxal
que possa parecer essa formulac;ao, dize1111l~ quc e para
ser 0 falo, isto e, 0 significante do desejo do
t )11110, que a mulher vai rejeitar uma parcela essencial da femilIi1uladc, nomeadamente
todos os seus atributos na mascarada.
I' Iwlo que ela nao e que ela pretende ser desejada, ao mesmo
Ii IIIJlIlquc amada. Mas ela encontra 0 significante de seu proprio
.II ,,('jo no corpo daquele a quem sua demanda de amor e endeIII IIda. Nao convem esquecer que, sem duvida, 0 6rg3oo que se
II Vl'stc dcssa funC;3oosignificante
adquire urn valor de fetiche.
1\ IllS. para a mulher, 0 resultado e que convergem no mesmo
,dljl'lo uma experiencia
de amor, que, como tal (cf.' acima),
1

'1"1 ('I' pode

I'" 1+
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priva-a ideal mente daquilo que ele da, e um desejo que ali
encontra seu significante. Eis por que podemos observar que a
falta de satisfac;:ao pr6pria a necessidade
sexual, em outras
palavras, a frigidez, e relativamente
bem tolerada por ela, enquanta a Verdriingung inerente ao desejo e menor do que no
homem.
No homem, em contrapartida,
a dialetica da demanda e do
desejo engendra efeitos sobre os quais convem admirar mais
uma vez a seguranc;:a com que Freud os situou, nas pr6prias
articulac;:6es de que eles decorreram, dentro da categoria de uma
degradac;:ao (Erniedrigung)
especffica da vida amorosa.
Se de fato sucede ao homem satisfazer sua demanda de amor
na relac;:ao com a mulher, na medida em que 0 significante do
falo real mente a constitui como dando no amor aquilo que ela
nao tem, inversamente seu proprio desejo do falo faz surgir seu
significante, em sua divergencia remanescente, dirigido a "uma
outra mulher" , que pode significar esse falo de diversas maneiras,
quer como virgem, quer como prostituta. Daf resulta uma tendencia centrffuga da puIsao genital na vida amorosa, que torna
a impotencia,
nele, muito mais diffcil de suportar, ao mesmo
tempo que a Verdriingung inerente ao desejo e mais acentuada.
Nem por isso se deve acreditar que a especie de infidelidade
que af se afiguraria constitutiva da func;:ao masculina Ihe seja
propria. Pois, se olharmos de perto, veremos que 0 mesmo
desdobramento
e encontrado na mulher, exceto pelo fato de que
o Outro do Amor como tal, isto e, enquanto privado daquilo que
ele da, e mal discernido no recuo onde vem substituir 0 ser do
mesmo homem cujos atributos ela tanto estima.
Poderfamos acrescentar, neste ponto, que a homossexualidade
masculina,
con forme a marca falica que constitui 0 desejo,
constitui-se na vertente deste, e que a homossexualidade
feminina, em contrapartida,
como mostra a observac;:ao, orienta-se
por uma decepc;:ao que reforc;:a a vertente da demanda de amor.
Estes comentarios mereceriam ter maiores nuances mediante um
retorno a func;:ao da mascara, na medida em que ela domina as
identificac;:6es em que se resolvem as recusas da demanda.
o fato de a feminilidade encontrar seu refugio nessa mascara,
em virtude da Verdriingung inerente a marca falica do desejo,
tem a curiosa conseqtiencia de fazer com que, no ser humano,
a pr6pria ostentac;:ao viril parec;:a ,feminina.

VI~llIl11bra-se, correlativamente,
a razao do trac;:o nunca eluno qual, mais uma vez, avalia-se a profundidade
da
11111111.:10 de Freud, ou seja, pOl·que ele afirma que existe apenas
1II1I11 libido, seu texto mostrando
que ele a concebe como sendo
dl lIiltureza masculina. A func;:ao do significante
falico desem1111111, aqui, em sua relac;:ao mais profunda:
aquela pela qual os
1IIIII'llS
nele encarnavam 0 Nous e 0 Logos.

'Idlldo

A

memona de Ernest Jones:

I " 1IIIIilOtempo exercido parece continual' a obscurecer

quando
111111,'
v 'm juntar-se a ela: tinta subita a acusar aquilo que, por
II iii rrcio, ele obliterou
de luz.
I ~l' 'uirfcio nos solicita. E que, por metaforico que seja, ele
111111111
~l' presta para nos lembrar
0 que distingue a arquitetura
II IlIlslru<;ao: ou seja, urn poder logico que orden a a arquitetura
IIII I III m do que a constru<;ao suporta de utiIiza<;ao possfve!.
II I II 'nhuma constru<;ao, a menos que se reduza ao barraco,
1,1111pr 'scindir dessa ordem que a aparenta com 0 discurso.
I I III ·ica so se harmoniza com a eficacia ao domina-la, e a
II Illdfincia entre elas nao e, na arte da constru<;ao, urn fato
1)1 II IS 'ventua!.
1'111"f se avalia 0 quanto e§sa discordia e mais essencial na
IIII da psicanalise, cuja experiencia de verdade determina 0
IlIiI'll - de memoria e de significa<;ao -, ao passo que os
"11111I)('nOSque nela se revelam como os mais significativos
1111111(
Ill-se como motivos de escandalo em rela<;ao aos fins
II 111.11
ios em que se apoia todo poder.
I' I~ porque nenhuma considera<;ao de poder, nem que seja a
III II kgftima a concernir a constru<;ao profissional, ) pode intervir
1111dl~l'lIrSO do analista sem afetar 0 proprio proposito de sua
III IIII'll, ao mesmo tempo que seu medium.
:1' I~rnest Jones foi aquele que mais ft;z por assegurar aos
1I1111'S
analfticos uma certa circula<;ao cficial, ou ate urn status
I. 111111
'cido pelos poderes pliblicos, s~ra que nao nos podemos
IIIIIIHIIinterrogar a imensa apologia que e sua obra teorica, para
1111"1111"1'
sua dignidade?
I ~ll s6 pode efetuar-se no plano de uma amostra de seu
II t11111111),
e escolhemos 0 artigo publicado em outubro de 1916,
'"I /llilisl1 Journal of Psychology (IX, 2, p.18I, 229), sobre a
"1111.1do simboIismo, e desde entao reproduzido em cada uma

Sobre sua teoria do simbolismo

!

I

I

And bring him out that is but woman's

son

Can trace me in the tedious ways o{ art,
And hold me pace in deep experiments.
(HeIllY

IV,

Parte I,

III-I, 45-47)

Longe da pompa funebre na qual nosso colega desaparecido foi
homenageado segundo sua dignidade, aqui Ihe consagraremos 0
memorial de nossa solidariedade no trabalho analftico.
Se e essa a homenagem que convem it posi<;ao de nosso grupo,
nao el idiremos a emo<;ao que em nos emerge a partir da lembran<;a
de rela<;6es mais pessoais.
Pontuando-as em tres momentos, cuja contingencia reflete urn
homem muito diverso em sua vivacidade: a imperiosidade irrestrita para com 0 novato. que eramos em Marienbad, ou seja, no
ultimo de nossos concflios antes que 0 vazio viesse atingir a
area vienense, contato epidermico cuja contundencia revela-se
ainda, apos a guerra, em urn de nossos escritos; a familiaridade,
quando de uma visita ao planalto de Elsted, com que, em meio
as cartas de Freud espalhadas sobre uma mesa imensa, para 0
primeiro volume da biografia em processo de composi<;ao, nos
o vimos vibrando por nos fazer partilhar as sedu<;6es de seu
labor, ate que 0 horario da sessao de uma paciente mantida
aguardando pas a isso urn fim cuja pressa, com seu toque de
compulsao, produziu-nos 0 efeito de ver a marca de urn colar
indelevel; por fim, a grandeza da carta de julho de 1957, na qual
a desculpa por nao comparecer it nossa casa de campo so alegou
urn sofrimento estoicamente explorado para aceita-Io como 0
sinal de uma altiva competi<;ao com a morte, que perseguia de
perto a obra por terminar.
o orgao que e 0 International Journal of Psycho-analysis, e
que deve tudo a Ernest Jones, de sua dura<;ao it sua envergadura,
nao deixa, em seu numero de setembro/outubro de 1958, de fazer
surgir entre algumas de suas Iinhas a sombra com que urn poder

I

I

\ I 11111
itladedo poder e articuladacomo tal, quanto ao fator de degradac;;ao
1111111
\:Ia no training [formac;;ao]analftico,num artigo pllblicadono numero
Ii ""V1'lIlllro-dezembro
de 1958 do UP, sob a assinaturade ThomasS. Szasz.
I ,It'~sarncsmafinalidatleque, em nosso relat6rio no Congressode Royau11111,,/
"III julho passado,denllnciamosa incidenciana direc;;aodo tratamento.
I I 1IIIImcilado acompanhaseus efeitos na organizac;;aoexterna do training,
III 1H'1 illl na selec;;aodos candidatos, sem ir a raiz de sua incompatibilidade
111111'1IIpriotratamentopsicanalitico,isto e, com a primeiraetapado training.
I

Jill

III

1("

I

II

das edi<;6es que se seguiram, muito diferentemente
compostas,
como se sabe, de seus Papers.
Nenhum compromisso
aparece nesse trabalho. Seu domfnio
do problema 0 mantem a altura dele e, se nao Ihe resolve a
dificuldade, fa-fa ressaltar.
Cai por terra a maldade dos que gostariam de nos fazer ver
como maltratado pelo Mestre esse benjamim dos fieis que eram
ligados nao apenas pelo talisma dos sete aneis, mas pelas implica<;6es de urn segredo administrativo.2
Que a ele, 0 unico goy naquele cfrculo imbufdo de sua
especificidade
judaica,3 tenha sido reservada a palma de erigir
ao Mestre 0 monumento de que temos conhecimento,
eis algo
que sera sem duvida aproximado do fato de esse monumento
confirmar 0 limite que nao quis transpor, sobre sua vida privada,
o homem que descortinou urn novo campo da confissao para 0
universo.
Mais valeria nao deixar escapar a reflexao merecida pela
resistencia do discurso da biografia, na analise do caso princeps
constitufdo nao tanto pelo inventor, mas pela inven<;ao da propria
analise.
Como quer que seja, a referencia retirada de Rank e Sachs
no artigo que examinamos, pelos criterios que eles propuseram
sobre 0 simbolismo analftico, e edificante.
o que eles ressaltam, notadamente 0 criterio de urn sentido
constante e de uma independencia das interven<;6es4 individuais,
gera contradi<;6es que Jones aponta nos fatos, e a reverencia que
ele reserva a esses autodidatas das profundezas nao impede que
se sinta 0 beneficia que extrai de urn racionalismo muito seguro
de seu metodo, por ser igualmente exclusivo em seus princfpios.
"Se considerarmos",
come<;a Jones,5 "0 progresso do espfrito
humano em sua genese, poderemos ver que ele consiste nao,
como se costuma acreditar, na simples acumulas;ao do que ele
adquire, adicionando a si 0 que esta fora, mas nos dois processos

2. A extraordinaria hist6ria desse Comite nos e exposta no volume II do Sigmund
Freud de Ernest Jones, cap. VI, p.I 72-88.
3. Cf. a carta de Ferenczi de 6 de agosto de 1912, op. ciL, p.173.
4. For~amos aqui 0 sentido de Bedingungen.
5. E. Jones, Papers on Psycho-analysis, Sa. ed., p.87-8.

I IIIIIII'S:de urn lado, na extensao e na transferencia do interesse
I ollipreensao
de ideias mais precoces, mais simples e mais
,llIlillvas etc., para outras mais diffceis e mais complexas, que,
III I'" to senti do, sao a continua<;ao das primeiras e as simboli1111, ", de outro lado, no constante
desmascaramento
de simboIi 1llilS previos, pelo que se reconhece que, se de infcio estes
I II 1111 P 'nsados como literal mente verdadeiros,
eles revelam nao
, II ,t1mente senao aspectos
ou representas;6es da verdade, os
I III 'IS de que nossos espfritos, por raz6es afetivas ou intelectuais,
I 11111 ;Ipazes naquela epoca."
I' ('sse 0 tom de que partem as coisas, e elas continuarao
'"ld"lIsando 0 que esse comes;o inaugura de ambigiiidade.
"lldlns ha, nos dias atuais, que sem duvida atribuem ao que
II I ,I seguir apenas urn interesse historico, ou ate pre-historica.
II 111,'1I10S
que esse desdem oculte urn impasse para 0 qual se
1I11lllhui.
qllilo de que se trata, para Jones, e de apontar, quanto ao
IIIIIHllismo, a divergencia fundamental com Jung,6 para a qual
I I' lid se alertara ja em 1911, e em funs;ao da qual rompera em
1'1I JII e publicara 0 esclarecimento
de sua" historia do movi11111110 analftico",
em 1914.
, IIlhas as maneiras de utilizar 0 simbolismo na interpretas;ao
111 dl'cisi vas quanto a dires;ao que dao a analise; e serao ilustradas
IIpil por urn exemplo que bem se pode chamar de originario,
III I Ilao obsoleto, uma vez que a serpente nao e simplesmente
I 1II'IIrHque a arte e a fabula conservam
de uma mitologia e urn
Illh Ipre despovoados.
0 antigo inimigo nao esta assim tao longe
•II IIPssas miragens, ainda revestidas pelos tras;os da tentas;ao,
I" los 'ngodos da promessa e tambem pelo prestfgio do cf~culo
I I'j Iransposto
rumo a sabedoria, no redobramento,
que Junta
I I ,t111'<,:a
com a cauda, em que ele pretende encerrar 0 mundo.
( . Ihe~a cativa ao pe da Virgem, que veremos nos daquela
'1'''' Il' repete na outra ponta do corpo da anfisbena? Um.a gnose
IIll1llll1llhesa, cujas hereditariedades
locais errarfamos em 19norar,
I"
Ipilirou-a dos refligios lacustres em que, no dizer de Jung,
I "/lildo comigo mesmo dos segredos de seu cantao, ela ainda
tli

, I'llrosca.

I
1'1111

IIIIIII-SC
S\'IIII){}le

das posic,;6es tomadas pOl' lung nas duas partes dos Walldlullgell
del' Libido, respectivamente publicadas em 191I e 19I2.
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Figura<;ao da libido, eis como um discfpulo de lung interpretaria 0 aparecimento da serpente num sonho, numa visao ou num
desenho, manifestando
inadvertidamente
que, se a sedu<;ao e
eterna, cIa c tambem sempre a mesma. Pois af esta 0 sujeito ao
alcance da captura pOl' um eros autfstico que, pOl' mais renovado
que seja seu aparato, tem um ar de Velho Conhecido.
Em outras palavras, a alma, cega lucida, Ie sua propria natureza
nos arquetipos que 0 mundo Ihe reverbera: como nao acabaria
pOl' se acreditar a alma do mundo?
estranho e que, em sua pressa de querer saber dessa alma,
os pastores calvinistas tenham sido ludibriados pOl' ela.7
Convem dizer que tel' estendido essa mao a bela alma do
refugio helvetico foi, para um discfpulo de Briicke, progenitura
de Helmholtz
e de Du Bois-Reymond,
um sucesso bastante
ir6nico.
Mas essa e tambem a prova de que nao ha compromisso
possfvel com a psicologia, e de que, a admitirmos que a alma
conhe<;a, com um conhecimento
anfmico, isto e, imediato, sua
propria estrutura - nem que seja naquele momento de cair no
sono em que Silberer nos roga reconhecermos,
num recheio de
doce que se introduz numa massa folhada, 0 "simbolismo
funcional" das camadas do psiquismo -, nada mais pode separar
o pensamento do devaneio das "nupcias qufmicas".
Nao e facil, contudo, captar 0 corte tao ousadamente tra<;ado
pOl' Freud na teoria da elabora<;ao do sonho, a nao ser recusando,
pura e simplesmente,
a ingenuidade psicologica dos fen6menos
valorizados pelo talento de observa<;ao de Silberer, e foi justamente essa a triste safda por que se decidiu Freud na discussao
que fez dela na edi<;ao de 1914 da Traumdeutung, quando acabou
proferindo que os chamados fen6menos nao passam de obra de
"cabe<;as filosoficas,8 levadas a percep<;ao endopsfquica e ate ao
delfrio de observa<;ao", de metaffsicos da alma, sem duvida,
caberia dizer - 0 que Jones leva ainda mais longe, com efeito,
elevando em um tom a nota de aversao que se permite mostrar
pOl' isso.

o

7. 0 autor destas linhas sustenta que somente
prejufzo, con vi vel' com 0 que ela rejeita.

8. Freud, CW, II-III, p.510 [ESE, V, p.465].

a Prostituta

romana

pode, sem

I I 1IIIIaI'l11o-nos pOl' nao haverem entrado pOl' essa porta as
I 111/"IIISespirituais, junto com as materiais, as pneumaticas,
jI IqIlIC:tSe tutti quanti, se virmos nisso a origem da presun<;ao
II pll II , que se creem "psicanalistas
natos" .
I I 111106,no entanto, um argumento que seja utilizavel aqui,
111111
~ 11110pensa em faze-Io.
I III 11110
a serpente, ele retifica que ela e sfmbolo nao da libido,
III 1'lIl'rgetica
que, como ideia, so se destaca num alto grau
ill Illu;ao, mas do falo, na medida em que este Ihe parece
II " II I(slico de uma "ideia mais concreta" , ou ate concreta no
1111111III:1ximo.
I'llI' l' essa a via escolhida pOl' Ernest Jones para evitar 0
I II '1,,1) retorno que 0 simbolismo parece oferecer a um mistiI lilli, l) qual, uma vez desmascarado,
Ihe parece excluir-se pOl'
I II tll' qualquer considera<;ao cientffica.
II lillholo se desloca de uma ideia mais concreta (ao menos
I 1111
que ele se expressa), na qual tem sua aplica<;ao primaria,
I II 1 1I111aideia mais abstrata, com a qual se relaciona secundaII 11111
lilt:, 0 que quer dizer que esse deslocamento
so pode tel'
III III 1111111
unico sentido.
1it'll'nhamo-nos nisso pOl' um instante:
1',11II con vir que, se a alucina<;ao do despertar faz com que,
III 1"'1 'rica princeps da analise,9 seu bra<;o - entorpecido sob
I I" 'il) de sua cabe<;a sobre 0 ombro, pressionado que ficara
11111111
() espaldar de onde ele se estendia, quando ela adormeceu,
III tllr '«ao a seu pai, velado nos estertores da morte - esse
III I~I)S 'ja prolongado pOl' uma serpente, e ate por tantas serpentes
'I" 1IIIIlSsaD os dedos dela, e do falo e nada mais que essa serpente
IlIlholo. Mas, a quem pertence esse falo "concretamente",
eis
, 1/111'st.:ra menos facil de determinar naquele registro da psicaII, II t· dc hoje tao graciosamente
rotulado pOl' Raymond Queneau
tli
1,II,wlle ninquelO. Que esse falo, com efeito, seja reconhecido
1"11llllla posse que provoca a inveja do sujeito, pOl' mais femea
Ijlll' (,1:1seja, nao resolve nada, se pensarmos que e1e so surge
1111II\llpoI'tunamente por estar de fato ali no presente, ou seja,
I

I
I"
(I caso de Anna 0., nao reproduzido
nas CW, como perlencenle a Breuer.
IlIllllilllll"cmos
essa passagem evocada na p.38 da Standard Ediliol1 dos Sludies
1 "I II l, ou na p.30 da ediyao original
dos Studien iiber Hysterie.

III

1/". ('( nunc pronunciado

em frances.

(N.E.)

na ja citada liquette, ou, muito simplesmente,
na cama em que
bate as botas junto com 0 moribundo.
E justamente esse 0 problema sobre 0 qual Ernest Jones, onze
anos depois, daria urn trecho digno da anulogia,
pela imagem
de patina~ao dialetica que ele demonstra ao desenvolver no
contrape das posi~6es assumidas pOl' Freud sobre a fase falica,
unicamente atraves de afirma~6es reiteradas concordando inteiramente com elas. Mas, nao importa 0 que de vamos pensar desse
debate lamentavelmente
abandonado,
a pergunta pode ser formulada a Ernest Jones: se 0 falo e mesmo 0 objeto da fobia ou
da perversao, com as quais ele relaciona alternadamente
a fase
falica, como foi que permaneceu no estado de "ideia concreta"?
Em todos os casos, ele tern de reconhecer que 0 falo assume
uma aplica~ao "secundaria".
Pois e exatamente isso que Jones
diz, quando se empenha em distinguir com grande habilidade as
fases proto- e deuterofalica.
E 0 falo, de uma a outra dessas
fases, como ideia concreta dos sfmbolos que irao substituf-Io,
s6 po de estar ligado a si mesmo pOl' uma similitude tao concreta
quanto essa ideia, pois, de outro modo, tal ideia concreta nao
seria outra coisa senao a classica abstra~ao da ideia geral ou do
objeto generico, 0 que deixaria a nossos sfmbolos urn campo de
regressao que e 0 que Jones tenciona refutar. Em suma, antecipamos, como se ve, a unica no~ao que permite conceber 0
simbolismo do falo, que e a particularidade
de sua fun~ao como
significante. II
A bem da verdade, nao deixa de ser patetico acompanhar a
~specie de rodeio dessa fun~ao, imposta a Jones pOl' sua dedu~ao,
E que ele reconheceu prontamente que 0 simbolismo analftico
s6 e concebfvel ao ser relacionado com 0 fato lingiifstico da
metafora, 0 qual the serve de ponto de apoio de uma ponta a
outra de sua exposi~ao.
Se ele nao consegue encontrar af seu caminho, e, segundo
todas as aparencias, em dois tempos, na medida em que 0 erro

II, Esta digressao nao e gratuita. E que, depois de seu "desenvolvimento precoce
da sexualidade feminina", de 1927, e de sua "fase falica" de 1932, Jones
concluiria pela monumental declara~ao de 1935 diante da Sociedade de Viena,
declara~ao de completa adesao ao genetismo das fantasias de que Melanie Klein
fez 0 eixo de sua doutrina, e onde qualquer reflexao sobre 0 simbolismo na
psicanalise permaneceu encerrada, ate nosso relat6rio de 1953.

I II pOlliO de partida decorre, a nosso vel', da. insidiosfssi~a
I' Ihl d' seu pensamento
pela qual sua necessldade de se~le11.111111(ocante a analise se prevalece, sem que ele a analIse,
II I III·dade da necessidade.
III II
lestemunho esta Frase de sua controversla com SilII I I I •• Se ha alguma verdade na psicanalise, ou, muito si~II 1111'111',numa psicologia genetica, entao os complexos pn13
I IIIIII liS que se manifestam no simbolismo devem ser as fo~t~s
I 1IIIIIIIl'nlcs da vida mental e, falando propriam~nte, 0 contrano
I 1'II111Sfiguras de estilo," Observa~ao que vIsa a uma certa
1I11llll'lncia que Silberer assinala, justificadamente,
tanto ~a
1(0111
111,110 dos sfmbolos
quanto nas repeti~6:s ~ que eles da.o
III j .Il"ncia, 14 para contrasta-la com a consta~cla das n~cessllull primordiais no desenvolvimento
(neces~l?ades oralS, pOl'
! Illplo, cuja promo~ao
crescente Jones seguma),
'
I p"ra rcencontrar esses dados origin.ais que serve esse reto~no
1111
tillora, atraves da qual Jones tenclOna compreender 0 slmIt oil 11111.
1'111
lanlO, e como que retrocedendo e em prol das necessidades
I 11,1 polcmica que ele entra na referencia lingiifstica, m~s. ela
111'.1laD de perto a seu objeto, que e suficiente para retlflcar
II I vlsada.
NI~S<lcle encontra 0 merito de articular seu pr6prio desme~1101,1,ao l'ornecer a lista dessas ideias primarias, sobre as quaIs
"I, I I va com justeza que sao pouco numerosas e constantes, ao
i 11111 IoII'io dos
sfmbolos, sempre abertos a adjun~ao de novos
1IIIIlllios que se empilham sobre essas ideias. Sa~ elas.' em suas
1't1llvras, "as ideias de si mesmo e dos p.arentes Imedlatamente
1I11~,1I1
ILifneos, e os fenomenos do naSCImento, do amor e da
1111111"".
Todas elas "ideias" em que 0 que ha de mais concreto
t
I I('de do significante, onde e preciso que 0 sujeito ja esteja
I 1IlIIIl'ado para que nela possa se constituir: como ele ~esmo,
1IIIIIll siluado em seu lugar num parentesco, como eXlstente,
I

I

I

I' 1)1'

·il., p.125.

he, grifo nosso.
II It 1111'S, Ilesse ponto, ehega ate a se valer da arm a analftiea, destacando como
1111'
1I11\llna0 emprego do termo ephemeral [efemero], apesar de logleamente
III 1I11l'lIdono texto de Silberer.
It

Milst

como representante de urn sexo, e ate como morto, pois essas
ideias ~o pod em passar pOl' primarias ao se abandonar qualquer
paralelJsmo com 0 desenvolvimento
das necessidades.
Que isso nao seja ressaltado e algo que so se pode explicar
pOl' uma fuga ante a angustia das origens, e nada deve a pressa
da qual mostramos a virtude conclusiva, quando ela se fundamenta na logica.15
Esse rigor logico, acaso 0 mfnimo que se pode exigir do
analista nao e que ele 0 mantenha nessa angustia, ou, dito de
out~'a maneira, que ele nao poupe da angustia aqueles a quem
ens~na, nem mesmo para assegurar sobre eles seu poder?
E af que Jones busca sua via, mas onde e trafdo pOl' seu
melhor recurso, pois os retoricos ao longo das eras trope<;aram
na metafora, retirando-Ihe a oportunidade de retificar seu proprio
acesso com base no sfmbolo. E 0 que aparece no fato de ele
estabelecer a compara<;ao (simile, em ingles) como origem da
metafora, tomando "Joao e tao valente quanto urn leao" pOl'
modelo logico de "Joao e urn leao".

E de surpreender que seu senso tao vfvido da experiencia
analftica nao 0 alerte para a maior densidade significativa
da
segunda enuncia<;ao, ou seja, que, reconhecendo-a
como mais
concreta, ele nao Ihe confira sua primazia.
Sem esse passo, ele nao con segue formular 0 que, no entanto,
a interpreta<;ao analftica toma quase evidente, ou seja, que a
rela<;ao do real com 0 pensamento nao e a do significado com
o significante, e que a primazia que tern 0 real em rela<;ao ao
pensamento se inverte do significante para 0 significado. 0 que
confirma aquilo que em verdade acontece na linguagem, onde
os efeitos de significado
SaD criados pelas permuta<;6es do
significante.
Assim, se Jones disceme que, de certo modo, e a memoria
de uma metafora que constitui 0 simbolismo analftico, a chamada
realidade do declfnio da metafora oculta-Ihe a razao disso. Ele
nao ve que foi 0 leaD como significante que se desgastou ate 0
ao, ou mesmo ate oao-ao cujo rugido bonachao serve de vinheta
aos ideais glut6es da Metro-Goldwyn-Mayer
_ com seu clamor,

IWvoroso para os perdi~os na selv~, atestando melhor
II" d - scu emprego para hns de sentI do,
,
I ,", 11('1 'uila, ao conlrario, que 0 significado tornou-se m.als
qlll' passou para 0 que as gramaricos chamam de sentldo

I I, '1111'

"II

III Itlil

,

'I' dci xa de vel' essa fun<;ao as vezes tao sensl vel no
1111, l
, .
d
gene
tld,"I" " IlO sintoma analftico, pOl' ser uma especle
ere
II till
significante.
.
,
repetindo uma falsa lei do deslocaI I . - ao contrario
, II I ~ "
..
d
,,111 till scmantema,
segundo a qual este sempre ma e uma
. I' pala uma m ais geral '., de uma concreta
1I111111,'ilO
partlcuar
I 111111.1 :Ihslrata, de uma material para outra mals sutI!, chamada
I II '1I1 ••da ou ate moral. Como se 0 primeiro exemplo a pescar
\ 11111 'ias do dia nao mostrasse
sua caducidade: a palavra
/ ./ Ipl'sauo], pOl'quanto e esta que se nos oferece'16atestad~
, II II It •• v 'ndo a princfpio
significado lourdeau [rude] '. ou ate
111'/' I illurdido] 17 (no seculo XIII), e pOl'tanto, t~r tldo ~m
III till
IIloral, antes de ser aplicada, em epoca nao mUlto antenor
"
" ItiO XVIII, como nos ensinam
Bloch e Wartburg, a un:a
I '1'1 It !Iadc da materia
- a qual, para nao nos deter~os em tao
I", Illlinho, convem notal' que e enganosa, na medlda e~ que,
1 II I IIpor ao leve, conduz a topica aristoteli~a de um,a gravldade
pi dllliliva. Iremos nos, para salvar a teona, credlta~ ao uso
111111111 tlas palavras
urn pressentimento
da pouca reaIJdade de
I(sica assim?
I', qllc dizer, justamente,
da aplica<;ao que ess~ ~al~vra nos
francesa:
""I I I'll, ou seJ'a , a' nova unidade da reforma monetana
,
1"1 III I spcctiva haveremos de abrir, de vel:tigem ou de gravl~ade,
I '1111
II ansc da espessura recorrer, pal:a s~tuar esse ~o~o voo d~
1'1111'"11 para 0 figurado? Niio seria mals simples aceltaI~os aqUi
' mat en'al de que nao ha outra mola do efelto metaI I II Il'n 'Iel
1',1 III S 'nao a substitui<;ao de urn significante por outro como

""1

I

1

I

lem ainda as aeepc;;6es de molengao, pe~adao, gros,seiro etc.~
se insere nos campos semanl1eos de estur.dlO, atUldldo, estou
III ('11'lido; estabanado, eabec;;a-de-vento; travesso; levlano, preclpltado etc.

/ "III rlillul
iii

111111'\1

,,I.,.

15. Cf., supra, "0 tempo 16gico e a asserc;;ii6de certeza antecipada", p.J97.

I

I'(()({rdi

II

)

II

1I11'~,

scm duvida, 0 sujo.
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tal? - pelo menos, isso seria nao continuarmos broncos [lourdl
(no linguajar do Franche-Comte,
diz-se "estafermo"
[lourdeau])
grar;as a esse exemplo, no qual 0 chamado franco pesado [lourd],
por algum sentido assentado, s6 po de se-Io ... por suas conseqUencias: pois estas se inscrevem aqui em termos contabeis, ou
seja, puramente significantes.
Nao devemos negligenciar, entretanto, que um efeito de significado que, aqui como alhures, mostra-se extrapolado na substituir;ao do significante, e previsfvel e, com efeito, esperado:
pelo que todo frances se sentira com a carteira mais pesada
[lourd], em igualdade de peso das notas, se for menos aturdido
na manipular;ao de seu numerario, em igualdade de despesas. E
quem sabe a ponderar;ao que com isso assumira sua aparencia
em suas peregrinar;6es turfsticas, bem como os efeitos imprevisfveis que tera, sobre os eldorados de seus investimentos
de
capital ou sobre seus instrumentos
de prestfgio, 0 deslizamento
metaf6rico de suas simpatias, indo do ferro-velhol8
para a industria pesada e os equipamentos
de peso [pesant] 19 Pergunta:
se 0 comico e depreciado ao ser chamado de pesado, pOl' que a
Grar;a divina nao e desqualificada
pOl' isso?
Esse erro quanto a funr;ao da linguagem merece que insistamos
nele, pois e primordial nas dificuldades que Jones nao con segue
superar no que concerne ao simbolismo.
Tudo gira nesse debate, Com efeito, em torno do valor de
conhecimento
que convem ou nao conferir ao simbolismo. A
interferencia do sfmbolo nas ar;6es mais explfcitas e mais adaptadas a percepr;ao adquire a importancia de nos informal' sobre
uma atividade mais primitiva no ser.

o

que Silberer chama de condicionamento
negativo do simbolismo, ou seja, a redur;ao da atividade das funr;6es discriminativas mais prestigiadas na adaptar;ao ao real, assume 0 valor
positivo de permitir esse acesso. Mas cairfamos no pecado do

18. Fe/craille, que tambem corresRonde a dinheiro milido. trocadinhos. (N.E.)
19. Gostarfamos de saber que temores quanto a esses efeitos de metafora terao
feito com que se descartasse, nas decisoes finais, a denominac;;ao inicialmente
anuncIada de franco pesado, substitufda pOI' franco novo.

till
'II IOSO ao deduzir
disso que ha uma realidade mais
111111111,
IIIl'SmO qualificada de psfquica, que se manifeste af.
I 1111111
ndorr,:o de Jones visajustamente
a negar que se possa
I I II II Illais fnfimo valor num simbolismo arcaico, compaI 1111111
apreensao cientffica da realidade. Mas, como ele
11111111
.1 r 'fcrir 0 sfmbolo as ideias, entendendo pOl' isso os
I II" 11111'retos que 0 desenvolvimento supostamente Ihe traz,
11\1 11111 IH10 consegue Iivrar-se de conservar ate 0 fim a nor;ao
1I111111111i
'ionamento negativo do simbolismo, 0 que 0 impede
II,. Ipll'l'nder a funr;ao de estrutura.
I 1111c,,,tanto, quantas provas nao nos da ele de sua justeza
IIII "1.1(;:10, pelos encontros fortuitos que tern em seu caminho?
'"11111qllando se detem na transposir;ao que uma crianr;a faz
'1111III qi.icm" que ela isola como significante do grasnido
I' 1111,11110
apenas para 0 pato, de quem ele e 0 atributo nat~ral,
, 1'".1 IIl11aserie de objetos, que abrange as moscas, 0 vmho
,II 1111111
l11oedinha, desta vez servindo-se do significante como

I iii II

I,

I'll lillI' (era ele que vel' nisso apenas

uma nova atribuir;ao,
• , 1111lIa apercepr;ao de uma similitude volatil, ainda que a
II II Iii Idc da qual se reveste em seu emprestimo, e que nao e
II III III mcnos do que Darwin, se contente em que a moedinha
II I IllIilatla com 0 selo da aguia para incluf-Ia nessa categoria?
I 11111
mais complacente que seja a no~ao de analogi a, para
I. IIllcI :I abrangencia do volatil ate a diluir;ao do Ifquido, talvez
11111'110
tla metonfmia, enquanto sustentada pela cadeia signi1/ lilli', Il'sgate melhor aqui a contigUidade da aye com 0 Ifquido
'" 'I"C' ·Ia patinha.
t 111110
nao lamentar, neste ponto, que 0 interesse votado a
II III .1 I' 'Ia analise desenvolvimentista
nao se detenha no mo11,"111,11:1aurora mesma do uso da fala, em que a crianr;a que
I. I)'II I por urn "au-au"
aquilo que, em alguns casos, houve
1"1III 'ol' 'mpenhasse em chamar unicamente pelo nome de" cao" ,
II III ,pm' esse"
au-au" para quase qualquer coisa - e como nao
111111
IIll1r que ela nao se detenha, alem disso, no momenta
1"1 II IlllI' em que ela declara que 0 gato faz "au-au" eo cachorro
II
IlIi:lu", mostrando com seus solu~os, quando alguem preII lId,' corrigir
sua brincadeira, que, afinal, essa brincadeira nao
I'Illlllila'?
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Jones, ao examinar esses momentos, sempre manifestos, nao
incorreria no erro eminente pelo qual conclui que" nao e 0 pato
como um todo que e denominado de 'qUem-qUem' pela crian~a,
mas apenas alguns atributos abstratos, que entao continuam a
ser chamados pelo mesmo nome". 20
Parecer-lhe-ia,
pois, que 0 que ele procurava, ou seja, 0 efeito
da substitui~ao significante, era precisamente aquilo que primeiro
a crian~a encontra [trouve], devendo essa palavra ser tomada
literalmente
nas Ifnguas romanicas,21 onde encontrar vem de
"tropo",
pois e pelo jogo da substitui~ao significante que a
crian~a arranca as coisas da ingenuidade destas, submetendo-as
a suas metaforas.
Com 0 que, entre parenteses, 0 mito da ingenuidade infantil
parece mesmo ter-se refeito, por ainda estar af para ser refutado.
Convem definir a metafora pela implanta~ao, numa cadeia
significante,
de um outro significante,
mediante 0 que aquele
que ele suplanta cai na categoria de significado e, como significante latente, perpetua nela 0 intervalo em que outra cadeia
significante pode ser enxertada. A partir daf, reencontram-se
as
proprias dimensoes em que Jones se esfon;:a por instaurar 0
simbolismo analftico.
E que elas regem a estrutura que Freud da aos sintomas e ao
recalque. E, fora del as, nao e possfvel restaurar 0 desvio que 0
inconsciente,
no sentido de Freud, sofreu pela mistifica~ao do
sfmbolo, 0 que e a meta de Jones.
Algumas
abordagens
erroneas devem, para esse fim, ser
desbastadas,
como seu comentario
falacioso por fascinar
atraves de sua referencia ao objeto - de que, se 0 campanario
da igreja pode simbolizar 0 falo, 0 falo jamais simbolizara 0
campanario.
Pois nem por isso e menos verdade que, num sonho, mesmo
que seja 0 de uma contrafac;:ao ironica de Cocteau, e possfvel,
com toda a legitimidade,
ao sabor do contexto, interpretar a
imagem do negro que, de espada em riste, cai em cima da

20. Jones,

1111111\11
II, como sendo 0 significante
do esq~ecimento do guarIliliVII, 'm sua ultima sessao de analise. E nisso mesmo que
I I II \jill' os analistas mais classicos chamaram
de interpretac;:ao
I 1I1I I safda" , se nos permitirem tradu~ir desse mo?~o a expres, lilt 1oduzida em ingles, reconstructIOn upward.-I'll' di:r.c-Io, a qualidade de concretude numa ideia nao e mais
I IVIIquanto a seu efeito inconsciente do que 0 e a do peso
1111111
I 0lllO pes ado quanto
a rapidez de sua queda. . ..
I pll'ciso afirmar que e a incidencia concreta do slgl1lflcan~e
II 1Iltillissao da necessidade
a demanda que, recalcando 0 deseJo
III 1"1 ,,;ao de desconhecido,
da ao inconsciente s~a ordem.
11111'da lista dos sfmbolos, ja consideravel,
fnsa Jones, ele
II I I V\' - t"rente a aproxima~ao que ainda nao e a mais grosseira
I I' .III~ C Sachs (terceira caracterfstica
do sfmbolo: indeI 11111
lll'ia das determina~oes individuais) - que ela se mantem,
I 1lIllllrtrio, aberta a inven~ao individual, acrescentando apenas
1"1 Illlla vez promovido, um sfmbolo nao muda mais de destiI
hi af esta um comentario
muito esclarecedor a ser resgatado
""
I II;II logo,
meritoriamente
preparado por Jones, das ideias
I IIIIIIIIIIS no simbolismo - permitindo-nos
completa-Io.
I'IIIS 'ssas ideias primarias
designam os pontos em que 0
1'1' 1111 dcsaparece sob 0 ser do significante; quer se trate, com
II Ill, de ser ele mesmo, de ser pai, de ser nascido, de ser amado
II ill' ('star morto, como nao ver que 0 sujeito, se ele e 0 sujeito
I'll I da, so se sustenta neles pelo discurso?
I Vld 'ncia-se, por conseguinte, que a analise revela que 0 falo
1 111 I rlln~ao de significante
da falta-a-ser que d~termin~a ~o
1'1'110sua rela~ao com 0 significante. 0 que confere Importancla
10 I I 110 de todos
os sfmbolos que 0 estudo de Jones leva em
tlllllI S :rem sfmbolos falicos.
I'1IIIanto, desses pontos imantados pela significa~ao sugeri~~s
Iitli 1'\1comentario, dirfamos que eles sao os pontos de umbil.lI 110 do sujeito
nos cortes do significante - sendo 0 m~ls
1111111.1111
'ntal deles a Urverdrangung em que Freud sempre 1111111,011scja, a reduplicac;:ao do sujeito provocada pelo discurso,

op. cit., p.1 07.

vulgar tropare (compor [uma aria, urn poem a, como em trovador]
inventar, descobrir), segundo 0 Petit Robert, Dictionnaire de la
langue fran(:aise. (N.E.)
21. Do latim

e, mais tarde,

\ I I{.M. Loewenstein,'"
1'1111 Iii,' ill' psychoanalysis",

1111',I' I" I, c "The

problem

Some

thoughts

on interpretation

in the theory and

Pm. Study of the Child, XII, 1957, Nova York,
of interpretation",
Psa. Quart., XX.

ainda que permanep
evoca como ente.

mascarada

pela profusao

daquilo

que ele

A analise nos mostrou que e com as imagens que cativam
seu eros de indivfduo vivente que 0 sujeito vem a provar sua
implica~ao na sequencia significante.

E claro que 0 indivfduo humano nao deixa de apresentar uma
certa complacencia
com esse despeda~amento
de suas imagens
- ~ a bipolaridade do autismo corporal favorecido pelo privilegio
da Imagem especular,23 dado biologico, se prestara singularmente
a que essa implica~ao de seu desejo no significante assuma a
forma narcfsica.
. Mas nao sao as conexoes de necessidade,
das quais essas
Imagens se destacam, que sustentam sua incidencia perpetua;
antes, e a sequencia articulada em que elas se inscreveram que
estr,utura sua insistencia como significante.
E por isso mesmo que a demanda sexual, pelo simples ter
que se apresentar
oral mente, ectopiza no campo do desejo
"genital"
imagens de introje~ao. A ideia do objeto oral que
eventual mente se tornaria seu parceiro, por se instalar cada vez
mais no cerne da teoria analftica, nem pOl' isso deixa de ser uma
elisao, fonte de erro.
Pois 0 que se produz, em ultima insHincia, e que 0 desejo
en contra sua base fantasfstica naquilo a que se chama defesa do
sujeito diante do parceiro, tornado como significante da devora~ao, consumada. (Que ponderem sobre nossos termos aqui.)
E na reduplica~ao do sujeito pelo significante que esta a mala
do condicionamento
positivo pelo qual Jones leva adiante a busca
daquilo a que chama simbolismo verdadeiro, aquele que a analise
descobriu em sua constancia e redescobre, sempre novo, a se
articular no inconsciente.
Pois e suficiente uma composi~ao mfnima da bateria dos
significantes para que ela baste para instituir na cadeia significante uma duplicidade que resgata sua reduplica~ao do sujeito,
e e nesse redobramento
do sujeito da fala que 0 inconsciente
como tal consegue se articular, ou seja, num suporte que so se
perc.ebe ao ser percebido como tao estupido quanta uma criptografIa que nao tivesse cifra.

III " hClcrogeneidade
do "simbolismo
verd~deiro" que
III v 0 procura captar, e que the escapa prec.Is~mente na
I II I III quc ele conserva a miragem do condlclOnamento
III \I
'III' falsamente deixa 0 simbolismo,
em todos os
I
II,· sua regressao, confrontado com 0 real.
.
I I IItllO di/.cmos, 0 homem
esta aberto para deseJar tantos
I 'III si Il1csmo quanto seus membros tem nomes fora dele,
, II III de reconhecer tantos membros disjuntos de sua
lid, . lll'rcJida sem jamais ter eXistido,~quantos e~istem ente~
1'1 .1 Inctafora desses membros, ve-se tambem que esta
II 1,11 .1 questao de saber que valor de conhecimento tem os
1,"111. ill quc sao esses mesmos membros que retorna~ para
I. I"II~d' terem vagado pelo mundo sob uma forma ahenada.
1101. consideravel
quanto a praxis, e nulo quanto ao real.
111'111'siona muito ver 0 esfor~o que custa aJon~s e,st.abelecer
I I '1I1lInsao, exigida
por sua postura desde 0 pnnClpl?, ~el~s
II ,11111\
qne cle escolheu. Ele a articula atraves de uma dls:IIl~ao
1111 II .•sill1bolismo
verdadeiro",
0 qual. concebe,
~m ~1~tes7;
11111
II produtor de sfmbolos, e os "eqUlvalentes slmbol.lc~s
!
II pl'Oduz, e cuja eficacia so se mede pelo controle obJetlvo
I 1IIIIIInio que estes tem sobre 0 real.
.~.,.
1',,," Sl' observar que isso e requerer da expe.nen~la an~htlca
I ,1.1 Ill' a ciencia seu status e, pOItanto, dela mUlto dlstanclar-se.
" 1" II, Il1cnos se reconhe~a que nao somo.s nos que n.os encarllilll!, :lqlli de desencaminhar
nossos pratlcante,s,. e Slm Jones,
Ii" III lIillguem jamais censurou por fazer ~eta~lslca..
,.
I I l'n.:mos que ele esta enganado. POlS so a hlstona da
III I I podc aqui ser decisiva,
e ela e fulgurante ao demon~trar,
" II luz a teoria da gravita~ao, que foi somente a partir do
I. IIIIIIIio de qualquer
simbolismo dos ceus qu.e se, puderam
I 1111
h'r 'r as bases, na terra, da Hsica moderna, ISto e: que, de
11111111110
Bruno a Kepler e de Kepler a Newton, por tanto tempo
1I11111l'VC
lima exigencia de atribui~ao de uma forma "perfeita"
1I1!tllllScelestes (na medida em que implicava, por ex.e~pl?,
I I" I pOlldcrancia
do cfrculo sobre a elipse), que_ essa eXIgenCia
,1,'11 11111obstaculo ao surgimento
das equa<;oes mestras da
'I

III

I "111',1

23. Cf. nossa concep~ao do estadio do espelho e 0 fundamento biol6gico que
Ihe demos na prematura~ao do nascimento.
,

6 proibida, pOl' ser incompatfvel com urn dado
dn nlianr;a e do parentesco, no que concerne, pOl'
III 11~lIrrula da terra, que a opera<;ao que vem substituir
I " II I Illl'lla-Se propriamente
simb6lica de uma satisfa<;ao
I II
,II que, a parlir daf, submetida
ao recalque -,
ao
I" II 11'I1l)
quc se oferece para sustentar a concep<;6es natuIii IlIllldc a obstaI' ao reconhecimento
cientffico da uniao
Iltll I L' como princfpio da reprodu<;ao sexuada.
lill \ ('s(rilamente correto, na medida em que 0 simbolismo
III

Nao ha pOl' que objetar a que a nor;ao cabalista de urn Deus
que se haveria cientemente
retirado da materia, para deixa-Ia
entre~ue a seu mo:~m~nto, possa leI' favorecido a confianr;a
deposltada na expenencIa natural como devendo reencontrar os
vestfgios de uma criar;ao 16gica. Pois esse e 0 desvio habitua'!
de t~da sublima<;ao, e e possfvel dizer que, fora da ffsica, esse
desvIO nao esta acabado. Trata-se de saber se seu acabamento
pode ter Dutro desfecho senao 0 de ser eliminado.
Mais uma vez, apesar desse erro, deve-se admirar como, em
seu, labor - se nos permitirmos empregar essa palavra no mesmo
efeIto de metafora a, que correspondem
os termos working
through e durcharbeaen, usados na analise -, nosso autar
revolve seu camp? c~m urn arado verdadeiramente
digno do que
de fato deve ao sIgmflcante 0 trabalho analftico.
A~si,m e qu~, para dar 0 ultimo retoque a sua formula<;ao a
proposlto do sIm,bolo, ele examina 0 que resulta da hip6tese,
supostamente acclta por alguns autores com base em referenciais
lingUfsticos e mitol6gicos, de que a agricultura tenha sido em
sua origem, a transposi<;ao tecnica de urn coito fecundador. Sera
possfvel, .Iegiti~amente,
dizer da agricultura dessa epoca ideal
que ela slmbohza a copula<;ao?
~sta bem claro que essa nao e uma questao de fato, ninguem
aqUl tendo que tomar partido quanto a existencia real, no pass ado,
?e u~a etapa ~esse tipa, interessante,
de qualquer modo, para
1I1c~Ulrno arqulvo da fic<;ao pastoral em que 0 psicanalista tern
mUlto que aprender sobre seus horizontes mentais (sem falar do
marxista).
~ questa? e a~enas a da conveniencia
de se aplicar aqui a
no<;ao de slmbohsmo,
e Jones responde a isso, sem parecer
preocupar-se
com a anuencia que possa obter, pela negativa,25
o que quer dizer que a agricultura representa, nesse caso, urn
pensa~ento
adequado (ou uma ideia concreta), ou ate uma
modahdade satisfat6ria de coito!
. Mas se qu~sermos seguir a inten<;ao de nosso autor, percebelemos que dISSO resulta que e apenas na medida em que tal

II
ill"

I

1\

IIka

I~

solidario ao recalque.
I\lIl', nesse grau de rigor na precisao paradoxal, podemos
illl 11111'1\(' nos indagar se 0 trabalho de ErneSt Jones nao
1 'III I l'ssGncia do que ele podia fazer em sua epoca, se ele
I II II I) Illilge quanto Ihe era possfvel ir no senti do da indica<;ao
. do-a da T raum d eutung..26 "0 que
I. 1IIIlHI de Freud, cItan.
I
Illlllolicamente
ligado provavelmente
era unido, nos
11"1
1'11111 'vas, pOl' uma identidade
conceitual e lingUfstica,
III ill sill1b61ica parece
ser urn signo residual e uma marca
1111111)
I

IiII lit idade de outrora."
\'lltanlO, que nao teria ele ganho, para apreender 0
,,111111111
lugar do simbolismo, ao se lembrar de que este nao
II III IIplldo lugar algum na primeira edi<;ao da Traumdeutung,
III 1IIIpii '(\ que a analise, tanto nos sanhos quanto nos sintomas,
I III 1\ Ill' leva-Io em conta como subordinado
as malas mestras
I dllll:ll;iio que estrutura 0 inconsciente, ou seja, a condenII I .In deslocamento,
em primeiro lugar - a nos atermos
I
dnis mecanismos, uma vez que eles teriam bastado para
tli II 1IIIIa de informa<;ao de Jones no tocante a metafora e a
1 '"llrlllia
como efeitos primeiros do significante.
I dvl'/, 'Ie houvesse entao evitado formular, contrariando sua
I 1111111 I 1,l:tbora<;ao, da qual cremos tel' seguido as linhas mestras,
111111 ilriando a advertencia
expressa do pr6prio Freud, que 270
I'll I Il't'alcado no retiro metaf6rico do simbolismo e 0 afcto.
I

I

1111

cit., p.105.
aplicasse a si mesmo a suspeita analitica, ter-se-ia alertado para a
Ii IIIIt. III I' ·Ia qual ele proprio foi afetado (a curious statement, profere, loc.
II
I' I 1\ tl) ante a observa<;:1iode Silberer, no entanto bem fundada, de "que
lilt! I I IIlidadc ou a validade geral e a inteligibilidade de um sfmbolo variam
IHIII'I,
,

Baltimore, Johns Hopkins Press, 1957, onde ele resume a esse respeito seus
luminosos trabalhos.
25. Jones, loc. cit., p.136.
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1111Il'S

Formulac;ao em que gostarfamos de ver apenas urn lapso, se ela
nao tivesse tido que se desenvolver, mais tarde, numa explorac;ao
extraordinariamente
ambfgua da ronda dos afetos, que substituiriam uns aos outros como tais.28
Ja a concepc;:ao de Freud, elaborada e publicada em 1915 na
Internationale ZeitschriJt, nos tres artigos sobre as pulsoes e suas
vicissitudes, sobre 0 recalque e sobre 0 inconsciente, nao deixa
nenhuma ambigtiidade quanto a esse assunto: e 0 significante
que e recalcado, pois nao ha outro sentido a dar nesses textos a
palavra Vorstellungsreprdsentanz. Quanto aos afetos, ele formula
expressamente que nao saD recalcados, so se podendo chama-Ios
assim por tolerancia, e articula que, simples Ansdtze ou apendices
do recalcado, sinais equivalentes a ataques histericos fixos na
especie, eles saD somente deslocados, como e atestado por este
fato fundamental por cuja apreciac;ao urn analista se faz reconhecer: 0 de que 0 sujeito e solicitado a "compreender"
tanto
melhor seus afetos quanta menos eles saD realmente motivados.
Podemos concluir com 0 exemplo que Ernest Jones tomou
como ponto de partida e expos com a erudic;:ao da qual tinha 0
privilegio: 0 simbolismo de Polichinelo. Como nao lembrar nele
a dominancia do significante, patente sob sua forma mais materialmente fonemcitica? E que, para-alem da voz de falsete e
das anomalias morfologicas desse personagem, herdeiro do Scitiro
e do Diabo, saD justamente as homofonias que, por se condensarem numa percepc;ao simultanea, a maneira do chiste e do
lapso, denunciam-nos
com mais certeza que e 0 falo que ele
simboliza. Polecenella napolitano, peruzinho, pulcinella, franguinho, pullus, termo de afeic;:ao legado pela pederastia romana
as modicas efusoes das balconistas de nossa mocidade, ei-Io

na razao inversa do papel que desempenham em sua determinac;:ao os fatores
afetivos."
Em suma, os pontos de desconhecimento de que Jones nao con segue livrar-se
mostram-se, instrutivamente, presos a metafora do peso que ele tenciona dar ao
simbolismo verdadeiro. Mediante 0 que sucede-Ihe argumentar contra seu pr6prio
sentido, como, por exemplo, recorrendo a convicc;:ao do sujeito para distinguir
o efeito inconsciente, isto e, propriamente simb61ico, que pode surtir nele uma
imagem comum do discurso (cf. op. cit., p.128).
28. Jones, Fear, Guilt and Hate, lido no II Congresso Intemacional de Psicamilise,
em Oxford, julho de 1929, e publicado in op. cit., p.304-19.

P '10 punch do ingles,29 para, transform ado em pun~galar a adaga, 0 dintel e 0 instrumen.to rotund? que
IliI 1111 I' qlle Ihe abre 0 caminho
pOl' onde balxar, menmote,
111111101
<1;1gavcta, onde os carregadores, ciosos do pudor das
I" III , Iingirao, fingirao
nada vel', antes que ele tome a
I
I
liS 'itado em sua valentia.
1111 iI.lllo, Parapilla,3o fantasia inconsciente
das i~poss!bil.iI III dl'S 'jo masculino, tesouro em que se esgot~ a Impotencla
I 1\11 I d .• IIltllhcr, esse membro para sempre perdIdo por t~dos
It
Osiris, Adonis, Orfeu - dos quais a ternura amblgua
I' II .1 Mac tcm que reunir 0 corpo despedac;:ado, ap~nta-nos,
I' I Illlllllrada sob cada ilustrac;ao dessa longa pesqUlsa sobre
Iiillldl .1110, nao apenas a func;ao eminente que ele desempenha
"I
\I lIlodo como a esclarece.
'1111 0 ralo, como mostramos
alhures, e 0 significante .da
I" I I Iwrda que 0 sujeito sofre pelo despedac;amen~o do slg11111 , l' cm parte alguma
a func;:ao de contra?ar~ld~ a, que
II 111'1110 6 arrastado, na subord.inac;a~ .do deseJo a dlaletlca
I I,dlt II, llparece de maneira malS declslva.
..
'I'll Il'dcscobrimos a seqUencia anterior~ente
mdlcada, atraoil
qllal Ernest Jones contribuiu essenclalmente
para. a ela10 III <la rase falica, comprometendo-se
urn pouco ~al~ com
I 1111 1l't'lII"SOao desenvolvimento.
Nao sera esse 0 hmlar do
I IIIII1111
l'lI1 que a propria c1inica parece t.er-se eAnredado, e ?O
I '1111 1,1 11m rcnovado desconhecimento
da Importancla ~~se~clal
dl 1 10, que se ilustra pOl' urn tratamento de contenc;:ao ImaII

I 1110

11"

II

I IOII"'(I( dillr/(!Il (peruzinho), dindon significa 0 animal peru e tambem "tolo"
I 1"" \1'''. nlcm de "bode expiat6rio" o~ "pat~"; petit p~,ule~,(fra~gumh~,
II "II ) 11'111
na linguagem coloqUlal 0 senudo de pombmho e quendmho ,
1 III " ""11,,.1'
latino, 0 qual, como adjetivo, significa. tarnbern ,,"pequem?,~",
11111'("raslanho escuro") e ainda, em hnguagern flgurada, de pobre ,0
I, till 'ligles, alem de ser 0 dirninutivo de Punchinello, reune as acepc;:6es
111111111"
Oll "soco", "furador", "buril",
III" 11\'lcrido ao hornern) e "satisfeito".

"flnpeto",

"vigor",

e ainda "atar-

(N.E.)
111111,,'
dl: urn poema obsceno em cinco cantos, supostarnente traduzido do
I ill.1l101
II11,ilOlivrernente ilustrado e publicado, sern indicac;:aoda edttora, em
I 110111
, Ill) ano de 1,782. E a palavra que faz surgir nele, sob urn~ for~a
1111111'01'
para lodas aquelas que a pronunciam, 0 obJeto a cup glona sao
II IJ'IIIlI<'S esses cantos, e que niio poderfarnos .desl~nar
rnelhor ?,e ~ue
1'111101,"1"
" de ralo universal (como se costurna dlzer chave rneslra [clef
11 , I

\"''''1).

ginaria, baseado no moralismo delirante dos ideais da pretensa
relac;:ao de objeto? A extraordinaria
elegancia da partida dad a
por Freud, qual seja, a conjugac;:ao, na menina, da reivindicac;:ao
contra a mae e da inveja do falo, continua a ser a racha nessa
materia, e e compreensfvel que tenhamos dado uma nova partida
a sua dialetica, onde mostramos que se separam a demanda e 0
desejo.

111111, do que da lembranc;:a das origens galesas de Ernest
II I IIll qll' de seu pequeno porte, seu ar tenebraso e sua
, Iill I loi 'crlamente por te-Io seguido nesse encaminhaIII II "rall da evocac;:ao, como que por uma chamine na
II I Ijlll', II 'ssa nova investida numa seqUencia evocadora
111111111 I" S 'nti-me
subitamente segura, e, 0 que quer que
I I Iii VI I Ill' os representantes dos dois cargos maximos na
I III IIIi IIII 'rnacional
dos analistas, particularmente
na SoI I, IIIIIoIIli'a, segura de ve-Io assumir eternamente seu lugar
I till
IiIllpadores de chamine, dentre os quais ninguem ha
I, 0111 qlle cle c para mim 0 de excelencia fmpar.
.
'1",d, IG-se no Talmud, dentre dois homens que salam
1"1 111111'0 de uma chamine
para 0 interior do salao, ter~,
It, 1IIIlios se olharem, a ideia de se lavar? A sabedona
I I I Illid com qualquer
sutileza a ser deduzida do negru~e
II III till' cles se apresentam recipracamente
e da reflexao
III 1 "da lIm, diverge
del a; e conclui expressamente:
quando
1i"1I11
lIS se encontram ao sair de uma chamine, todos dois
I I 1111 suja.

Mas nao introduziremos
alem disso uma elabora<;:ao que nos
e pr6pria, num estudo que s6 po de se curvar atendo-sc
unicamente ao trabalho sobre 0 qual versa - diante da exigencia
dialetica obstinada, da altivez das perspectivas,
do sentimento
?a experiencia, da no<;:ao de conjunto, da informa<;:ao imensa, da
IIltlexibilidade
do objetivo, da erudi<;:ao impecavel e do peso,
enfim, que conferem a obra de Ernest Jones seu lugar fora dc
serie.
Acaso constitui homenagem menos digna que esse encaminhamento sobre 0 simbolismo nos tenha levado tao perto do
destino do homem, 0 de ir rumo ao ser por nao poder tornar-sc
urn? Pastor do ser, prafere 0 fil6sofo de nossa epoca, enquanto
acusa a filosofia de ter feito dele 0 mau pastor. Respondendo-Ihe
com outra lai, Freud fez apagar-se para sempre 0 born sujeito
do conhecimento filos6fico, aquele que encontrava no objeto um
status de toda confian9a, diante do mau sujeito do desejo e de
suas imposturas.
Nao sera desse mau sujeito que Jones, em mais essa ascensao
de seu talento, se revela 0 defensor, quando conclui, conjugando
a metMora com 0 simbolismo:
"A circunstancia
de que uma
mesma imagem possa ser empregada para uma e outra dessas
fun<;:6es nao deve absolutamente
cegar-nos para as diferen<;:as
que ha entre elas. A principal destas e que, com a metMora, 0
sentimento a ser expresso e supersublimado
(oversublimated),
enquanto, com 0 simbolismo, ele e subsublimado (under-sublim~ted, sic); uma se relaciona com urn esfor<;:o que tentou algo
aClma de suas for9as, a outra, com urn esfor<;:o que e impedido
de realizar aquilo que quereria"?
Foi a prap6sito dessas Iinhas que, com uma sensa<;:ao de
re~ascimento,
voltou-nos a lembran<;:a a divisao imortal que
Klerkegaard pramoveu para sempre nas fun<;:6es humanas, tripartite, como todos sabem, entre oficiais, camareiras e limpadores
de chamine - e a qual, se surpreendeu alguns por Ihes ser nova,
tern seu merito esclarecido aqui, ja pela menc;:ao da constru<;:ao
em que evidentemente
se inscreve.

/
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silabario a posteriori

/\ lIola que se esperaria, mais acima, no trecho com 0 nome
dl' Silberer, n1io constitui ali uma falta real: podemos enconII:I-Ia no texto, numa forma dilufda. 0 que fizemos precisa111 'nle para responder ao fato de Jones haver entrado com um
('apftulo, 0 quarto interpolado antes de sua conclus1io, para
discutir a invenc,;1iode Silberer.
Oaf resulta. para a totalidade de sua argumentac,;1io,que ela
sc redobra na partida, ou seja, resulta uma equivalencia manca
que para nos e sintoma, entre outras coisas, do embarac,;oque
lIlarca a teoria que ali nos e apresentada.

[718]

A nota a fazer sobre Silberer pode adquirir valor por
esclarecer por que, se e que se pode dize-Io de um texlo, nao
puden:os fazer mais do que reproduzir seu embarac;o.
POlS Sliberer pretende raslrear 0 que acontece com a inciden~ia (historica)
do sfmbolo, a qual ele qualifica (muito
pertlllentemenle)
de fenomeno Inaterial, quando ela passa
filllfiio de determinar um estado psfquico, e ate de fixar 0 que
e chamado de constituierao de um ritmo ou de uma inclinaerao.
fenomeno filllcional que ele forja a partir daf e essa funerao
recuperada
no que e material, donde resulta que 0 que ele
"simboliza",
doravante, e uma estrutura elaborada, com tanto
mais direito quanto, na verdade, e conseqtiencia
dele.
. Foreramos a ilustrac;ao que Ihe e notoria, ao qualificar de
mll-fo/has 0 doce com que ele nos atesta ter tido muito trabalho
pa.ra enfiar a pa adequada, na lransierao para 0 so no em que a
bnga com esse doce viera substituir seu esforero de voltar 0
pens~lment~ para 0 nfvel de vigflia necessario a fim de que
ele flcasse a altura de sua existencia de sujeito.
A camada psfquica e evocada af, deslocando
0 fenomeno
ao sugerir uma possfvel endoscopia: de profundezas que confinam com sublimidades.

a

o

o

fenomeno e incontestavel.
Razao por que Freud Ihe da
espaero num adendo que acrescenta
Traumdeutung em 1914,
notadamente sob 0 aspecto mais impressionante
a que Silberer
o pro move em 1911, como a simbolica do limiar (Schwellensymbolik), a qual eventualmente se enriquece par vir juntar-se
a ela um guardiao.

a

Mas e por outro vies que 0 fenomeno seduz. Podemos dizer
que ele se alira do trampolim ainda recente da descobeita de
Freu.d para a reconquista de uma psicologia que so Ihe seria
preclSO reerguer da lona.

o

Ora, e af mesmo que a estocada certeira que Jones tenciona
desferir-Ihe, por ser 0 defensor de Freud, adquire 0 valor que
faz ~om que Ihe dediquemos
nos so interesse aqui: por ela
con~lrmar ab ovo, quer dizer, no tempo de germinaerao da
analise, a operao inflexfvel de nosso ensino.
. Jones adianta-se af, expressamente,
para enunciar
plO pelo qual Jung se exclui da psicanalise.

0

princf-

. Ele se, resume numa palavra, pertinente no lembrar que a
cOlsa esta sempre presente, de on de quer que tire seu rotulo.
0, ~ue Jones pretende impedir e a hermeneutizafiio da psicanahse.
'

() s(lllbolo que ele chama de verdadeiro, por designar aquele
Isola a experiencia freudiana, nao "simboliza",
no senti do
"!I110 () fazem as figuras do Velho Testamento
com aquilo
'IIII' 1'm seu ad vento no Novo, e que permanece
como 0 senso
, OIlI\IIll pelo qual e entendido 0 simbolismo.
I\is porque Ihe e fkil denunciar 0 deslizamento
que se
11(1"'" em Silberer, para junta-Io a Jung. 0 sfmbolo cede
(IiI\sagem aquilo que representa a partir do momenta em que
(I1I\sa a nao ser mais que um sentido figurado.
()ra, aquilo a que ele cede passagem sao as realidades
lllvis(veis, que reaparecem
sob seu veu, talvez nao desde
1'lIlpre, mas ja de urn bom tempo, justamente
aquele cuja
1l'Illhranera conviria apagar.
1\ nao devemos nos enganar aqui. A consideraerao dada por
1'1'lid ao fenomeno funcional 0 e em nome da elaborac;ao
" 'lindaria do sonho, 0 que, para nos, e 0 quanta basta dizer,
111I11I
vez que ele a define expressamente
pelo embaralhamento
do l.:odigo do sonho, efetuado por meio de lima camuflagem
IIlio menos expressamente
designada como imaginaria.
Ela nao exclui essa barbaridade,
que tern que ser mais
11IIrhara ainda do que se admite, e desprovida
de qualquer
IlIflna inscrita na intimidade, para que Jones, em 1916, a refira
I "uma
comunicaerao pessoal" de Freud, ja que ela se expoe,
pOl' menos que tenha a aparencia de todi-las, nas linhas que
1111
'xam 0 fenomeno funcional a Traumdeutung de 19/4.31
Ali podemos ler sobre 0 fenomeno funcional que e1e con('nne, sem duvida acima de tudo, a espfritos "de urn tipo
,'spccialmente
filosofico e introspectivo".
que faz sorrir, ou ale zombar (coisa de que se viu que
II: () nos privamos),
de que repercuta nisso a questao de saber
s . a fi losofia bastaria para fazer os ditos espfritos escaparem
IIOSefeitos do inconsciente: quando a propria discussao mostra
!Ill" na epoca em que 0 que ha em Freud ainda era levado a
serio, 0 fenomeno funcional apontava a falha de sua analise
do sonho por nao ser efeito do desejo (entenda-se, da libido,
do desejo como sexual) .
.
Nesse caso, visto que a excec;;ao, por ser tao real quanto a
lIorma, exige que prestemos contas de sua intromissao,
a
p 'rgunta sjgnifica: havera duas leis do sono?
'1111'

III

Ora, e 0 ridfculo dela que nos instrui. E pOI' isto se
demonstra: que uma certa rejei'rao da experiencia a que Freud
se entrega aqui tem fundamento, pOI' ser 0 passu inaugural da
ciencia.
Esse e 0 passo que introduzimos na psicamilise, ao distinguir
o simb6lico do imagimirio na rela'rao de ambos com 0 real.
Distin'rao que se impos pOl' provir da pnitica, atraves da crftica
da interven'rao, e pOl' se revelar erfstica para 0 ediffcio te6rico.
Distin'rao met6dica, portanto, e que nem pOl' isso constitui
- deixemo-Io claro, ja que 0 termo se oferece a n6s - nenhum
Iimiar no real. Se a estrutura'rao simb6lica, com efeito, encontra
seu material ao desvincular 0 imaginario do real, ela se faz
tao mais atuante para desvincular 0 pr6prio real quanto mais
se reduz a rela'rao do significante com 0 sujeito, ou seja, a um
esquematismo
que, numa primeira abordagem, e avaliado pelo
grau de decadencia que impoe ao imaginario.
Se 0 rigor dessa abordagem e exigfvel para
recesso secundario em que 0 objeto a se desenha
n6, atenhamo-nos
evidencia de que Jones, ao
assinala com exatidao justamente a falta que Ihe
categorias.

a

0 aces so ao
pOl' um outre
falhar nisso,
fazem nossas

Compete a n6s demonstrarmos
que Freud as usa, pela
segurancra sempre infalfvel com que ele decide, em seu campo,
arrogar-se a ultima palavra quando se trata do cientffico.

a

Mas, sera isso de admiral', uma vez que seu apego
ciencia
motiva a rela'rao de aversao pela qual ele sustenta sua aventura,
e que 0 simb6lico, 0 imaginario e 0 real nada mais sao que

a

um vademecum com que acudimos
emergencia nesse campo,
a qual sempre paira sobre os que nele encontram comodidade,
pOl' estarmos prevenidos enquanto eles se refestelam ali?
Assim, podemos articular que nao e pelo fato de 0 limiar
como sfmbolo, ou, melhor dizendo, como significante
que
marca 0 lugar em que isso come'ra a ser chamado pOl' outre
nome - a casa, 0 naos e ate 0 externo, no que ele tem de
impronunciavel
-, ser material mente uma pedra chata, arredondada ou bem fincada no campo, nao e pOl' isso que se
pode, de algum modo, da metafora do limiar - empregada
para fazer a nota'rao, numa curva que coordena
variaveis
objetivadas,
do ponto em que se manifesta um estado, ainda
que ele mesmo objetivado
pela apercep'rao,
ou apenas d;1

difcrcn'ra qualitativa de uma sensa'rao - imaginal' um ressalto
langfvcl onde quer que isso exista no real, a fortiori uma
l'alllada, seja ela qual for, que nele constitua como que estraIiIicaclo, 0 que significa como que unitario, 0 campo do psfquico
alc da simples representa'rao.
Portanto, seria perfeitamente
futil qualificar de fenomenos
Jilllcionais os limiares, ainda que passfveis de inscrever, do
s 'nlimento, em qualquer domfnio de um pes ado e de um leve
i 'ualmente carregados de simbolismo, como veremos mais
IIdianle, se com isso pensarmos conferir-Ihes
0 menor valor
na teoria da gravita'rao, que s6 ganhou forma ao tomar emprcstados significantes inteiramente vindos de outro lugar.
Jones, como n6s, julga esse ponto pertinente na questao, e
l [lor isso que 0 discute e decide similarmente.
Nao percebe
dc, no fundo, ate que ponto isso equivale a renunciar
antiga
lanlasia do conhecimento?
Importa-nos
apenas registrar seu
l'

a

a

'urso
decencia do pensamento psicanalftico.
Mas esla e tambem a oportunidade
de apontar que esse
I 'curso, ele 0 enfraquece, ao articula-Io somente pelo que 0
II 'u rado da metafora tem de ceder diante do concreto do
I '

si IIlbolismo.
Pois e a partir c1esse concreto que ganha for'ra e argumento
loda a ficcrao que, reservando
ao simbolismo
as cotas do
primilivismo,
do arcafsmo, da indiferencia'rao
e ~te da desi~I ' 'mcrao neurol6gica, concorre para que nao se veJa nele senao
II virlualidade das fun'roes de sfntese. Que se Ihes acrescente
. lIa potencialidade
s6 faz coroar 0 erro, envolvendo-o
em
Illislicismo.
Ao cravar a espada nesse terreno portanto secundario em
1<>16, Jones triunfa, sem duvida. Havemos de desculpa-Io pOl'
1\;10 evilar 0 perigo que iria surgir do lado de ca: precisamente
\1 da psicologizar;iio de que a prlitica da psicanalise
iria carreI'.ar-se cada vez mais, em oposi'rao a descoberl.a de Fr~ud.
Pois nenhum pudor prevalece contra urn efelto do mvel da
pi ofissao, 0 do recrutamento do praticante para os servi'r0s em
«ilL' a [lsicologiza'rao
uma via muito propfcia para tod~ so:te
III' cxiuencias
bem
especificadas
no social: como recusar, aqUllo
o
.
III' que se e 0 suporte, falar sua linguagem?
Na pergunta aSSlm
1\lI'lIlulada, nem sequel' se veria malfcia. A tal ponto a pSlcaI\:disc nao e mais nada, a partir do momento em que esquece
«Ill' sua responsabilidade
primeira e para com a linguagem.

e

Por isso e que Jones seria muito fraco (too weak, como nos
repetiram) para dominar politicamente 0 annafreudismo. Termo
com que designamos urn freudismo reduzido ao uso de anto10gias,32 e que e sustentado por Freud Anna.
Que Jones, contrariando
dos kleinianos,
isso. Que tenha
Melanie
radas

a

esse cia, tenha preservado

e suficiente
marcado

para mostrar que ele se opunha
em Viena

sua completa

Klein, por fracas que devessem
sua propria

exigencia,

ao procedimento

da discussao

a

adesao

parecer-Ihe,

as conceitua~oes

tambem para mostrar sua fidelidade
mente analftico.
E, ja que foi a proposito

a sorte
a

compa-

dela,

basta

propria-

que ele dominara,

a

da fase falica na mulher, que essa adesao foi levada para aquele
local, forne~amos

a ajuda de urn comentario

demonstrado
da escassa
nossa coloca~ao aqui.

acuidade

de alguns

ao que nos foi
para apreender

Ressaltamos em seu devido lugar 0 fato espantoso de Jones
haver permanecido surdo ao alcance de seu proprio catalogo
das "ideias primarias", ao agrupar os sfmbolos no inconsciente.
Pois, ao produzir esse catalogo para corroborar sua afirma~ao
de que 0 concreto fundaria 0 verdadeiro sfmbolo, ele so fez
salientar mais, dessa afirma~ao, a contraverdade.
E que nao
ha nenhuma dessas ideias que falte no concreto, por so se
sustentar no real atraves do significante,
e a tal ponto que
poderfamos dizer que elas so fundamentam
uma realidade ao
destaca-Ia contra urn fundo de irreal: a morte, 0 desejo, 0 nome
do pai.
Seria, pois, inutil esperar que Jones se apercebesse de que
a fun~ao simbolica deixa transparecer
af 0 ponto nodal, no
qual urn sfmbolo aparece no lugar da falta constitufda pela
"falta em seu Jugar", necessaria no come~o da dimensao de
deslocamento de onde provem todo 0 funcionamento
do sfmbolo.

o sfmboJo da serpente, como sugerimos logo de infcio, na
propria modula~ao da Frase em que evocamos a fantasia pela
qual Anna O. cai no sono nos Estudos sabre a histeria, dessa

',\'1 pl'nte que nao e urn sfmbolo da libido, e claro, nao mais
'111\' tla reden~ao 0 e a serpente implacavel,
essa_ s~rpente
I IIllPOliCO e, como professa Jones, 0 sfmbolo do pems, mas

Illgar em que ele falta.
.
,
S' naqllele momenta nao levamos mms adlante sua esIllIlura 16gica, sem duvida foi por estarmos lidando com uma
IlIldiGncia que se tornara impropria para os rudimentos de sua

i111

IlIli ·ula~ao.
Toda a nossa retorica

visa a atingir

_
0 efeito de forma~ao

lIll " no entanto, e-nos preciso levar-Ihe.
.,
Resta lan~ar nos dossies que aqueles que parecIam maiS
III 'quados
para preyer suas implica~oes preferiram bater com
l.'abe~a contra a forma dessa Frase.
,.
,
Um joguinho de origem chinesa,. a darmos cre~lto a nota
lIlI . 0 acompanha, e muito born para J!ustrar a fun~ao do I.ug~r
IHI simbolismo,
por impor 0 simples deslizamento pa:a d~stnI

hllir, segundo uma posi~ao determinada,
pe~~s d.eslguals,. a
sl'I'cm manobradas numa superffcie em que so delxam vazlO
m6dico
csistencias

11111
I

quadrado. 0 mesmo se da, sem duvida,. co~ .as
que ele demonstra na prMica da combmatona.

('hama-se 0 Asno Vermelho.
A resistencia de que falamos esta no imaginario. E e por
l('f-Ihe dado no estadio do espelho, desde nossos primeiros
passos na psicanalise,
seu status, que pudemos depois dar
L'OITetamente ao simbolismo seu lugar.
E do imaginario, com efeito, isso e sabido desde sempre,
que provem as confusoes no simb6lico, mas 0 erro, nao m:~os
s 'cular, esta em querer remediar isso atraves de uma cntlca
da representa~ao, quando 0 imaginario conti~ua ~~eponderan~e
II ·Ia. E disso mesmo que Jones permanece
tnbutano: ao defimr
() sfmbolo como "ideia" do concreto, ele ja consente em que
'stc nao seja mais que uma Figura.
Seu preconceito
e baconiano. Recebemo~ ~ua mar~_a ~a
L'scola, onde nos ensinam que a vertente declslva da clencla
{- 0 recurso ao sensorium, qualificado de experimental.
Nao se trata, de modo algum, de que 0 imaginario seja para
II()S 0 ilusorio.
Muito pelo contrario, nos the damos sua fun~ao
dc real ao basea-lo no biologico: ou seja, vimos isso antenor1I1cnte no IRM, efeito inato da imago, manifesto em todas as
formas da exibi~ao.

Daf sennos, na psicamilise, fieis a postura que sentimos
ncccssidade de distinguir bem simploriamente
do termo "biologico", para contrasta-la com urn culturalismo
para 0 qual
em nada pretendemos contribuir.
So que nao nos entregamos
as formas de dellrio que
apontamos
em quantidade suficiente.
Biologizar, em nosso
campo, e introduzir nele tudo 0 que ha de utilizavel para essc
campo na ciencia chamada biologia, e nao somente recorrer a
alguma coisa do real que seja viva.
Falar de instinto uretral ou anal, ou ate mistura-Ios, tem
tao pouco senti do biologico quanto fazer cocegas no semeIhante ou ser papa-defunto. Levar em conta a etologia animal
ou as incidencias
subjetivas
da prematura~ao
neonatal no
hominfdeo, tern.

o

pensamento simbolico deve ser situado, como tentamos
fazer, em rela~ao ao pensamento cientffico, mas nada se vera
af ao procurar essa rela~ao no virtual ou no potencial.
Essa rela~ao encontra-se no atual.
Nunca houve outro pensamento
senao 0 simbolico, e 0
pensamento cientffico e aquele que reduz 0 simbolismo para
nele basear 0 sujeito: 0 que se chama matemlitica na linguagem
corrente.
Nao e, pois, de modo aIgum, a tftulo de uma menos-valia
do pensamento, de urn retardo do sujeito, de urn arcafsmo do
desenvolvimento
e ate de uma dissolu~ao da fun~ao mental,
ou, mais absurdamente,
da metafora da liberta~ao dos automatismos que inscreveria seus resultados, que 0 simbolismo
pode ser situado, mesmo que ele perpetue incidencias decorrentes desses estados no real.
Inversamente,
nao se pode dizer que 0 pensamento simbolico tenha desde sempre estado prenhe do pensamento cientffico, caso se pretenda relacionar com isso algum saber. Af so
ha material para a casufstica historica.
A psicanalise tern 0 privilegio de que nela 0 simbolismo
se reduz ao efeito de verdade que, extraindo-o ou nao de suas
formas pateticas, ela isola em seu no como a contrapartida
sem a qual nada e concebfvel do saber.
No, nesse ponto, quer dizer a divisao que
gera no sujeito, e no verdadeiro,
porquanto
desfaze-Io.

significante
e impossfvel

0

no do fen6meno

funcional

nao passa de uma falsifica~ao,

pllr esse criteria, e nao e a toa que Jones finge que.ele.acent~a
.
. . Mas des)'azer
0 seaundo
nao tarna 0 pnmelro maIS
II pnmello.
,
'"
II aulvcl.

Urn no que nao se pode desfazer

e a estrutura

do sf~bol~,

nt(ucla que faz com que so se possa fundamen.ta~ uma Ide~tlIi 'ar,;ao se alguma coisa contribuir
para decldlr a questao
( 1966).

Diretrizes para urn Cangressa
sabre a sexualidade jerninina

I' ~l' Icrmo tern sentido, daquilo que se articula na rela<;:ao
Itl, Ilil qual 0 ato do coito ocupa urn lugar ao menos local.
I III pllra nao decair dos elevados
referenciais biol6gicos com
I
111111 1Il1iamOSa nos comprazer:
quais saD as vias da libido
II ,tlltlilS a mulher pelos faneros
anat6micos de diferencia<;:ao
II tI tlos organismos superiores?
1111

1111

I I

ordena levantar, primeiramente:
Icn6menos atestados pel as mulheres, nas condi<;:6es de
'I pnicncia,
sobre as vias e 0 ato do coito, na medida em
,II l'onCirmem ou nao as bases nosol6gicas de nosso ponto
I 1IIIdll medico;
I I IIhordina<;:ao desses fenomenos as molas que nos sa a<;:ao
11111111'
'omo desejos, e especialmente
a seus rebentos inconsII Ii
com os efeitos, aferentes ou eferentes em rela<;:ao ao
'1"1' d 'Ies resultam para a economia psfquica -, dentre os
II II do am or podem ser considerados por si mesmos, sem
IIIUII da transi<;:ao de suas conseqilencias
para a crian<;:a;
I 1 ill1plica<;:6es nunca revogadas
de uma bissexualidade
I'IIt II illicialmente relacionada com as duplica<;:6es da anatoI
pmcm cada vez mais imputadas a identifica<;:6es perso1'11111'10
I

Se considerarmos
a experiencia da psicamilise em seu desenvolvimento nos ultimos sessenta anos, nao sera surpresa salientarmos
o fato de que, tendo sido inicialmente concebida baseando na
repressao paterna 0 complexo de castra<;:ao, rebento primeiro d
suas origens, ela orientou progressivamente
para as frustra<;:6es
oriundas da mae urn interesse tal que esse complexo, por tel'
suas formas distorcidas, nao foi melhor elucidado.
Vma no<;:ao de carencia afetiva, ligando sem intermedia<;:ao
as falhas reais dos cuidados maternos os disturbios do desenvol.
vimento, e refor<;:ada por uma dialetica de fantasias das quais (>
corpo materna e 0 campo imaginario.

1 I

II'

I I~,

Que isso constitua uma promo<;:ao conceitual da sexualidad
da mulher, nao ha duvida, e permite observar uma negligencia
marcante.

Ela diz respeito ao exato ponto para 0 qual gostarfamos, nessil
conjuntura, de chamar a aten<;:ao, ou seja, a parte feminina, s'

I. Esse Congresso teve lugar sob 0 nome de Coloquio Internacional du
Psicanalise, de 5 a 9 de setembro de 1960, na Universidade Municipal ell'
Amsterdam. Publicado no ultimo numero de La Psychanalyse, para 0 qual eI('
proprio punho colaboramos.
'

II I tI Il'sumo destacam-se certas ausencias, cujo interesse nao
I I I (·Iudido por uma alega<;:ao de improcedencia:
1 f
lIovas aquisi<;:6es da fisiologia, as realidades do sexo
11111 II 1l1ico, por exemplo,
e seus correlatos geneticos, sua
11111 III
do sexo hormonal e a propor<;:ao que Ihes cabe na
1111111 I\':io anatomica
- ou simplesmente 0 que se evidencia
I II '1l'T,io libidinal do hormonio masculino, e ate da ordena<;:ao
111,1 Iholismo estrogenico
no fen6meno menstrual -, em bora
, I VIISl'mpre se imponha
em sua interpreta<;:ao clfnica, nem
I I
II dl:i xam de dar 0 que
pensar, por terem permanecido
101 111m pOl' uma pr<itica em que nao se hesita em alegar urn
II Illl'ssiilnico
a quimismos decisivos.

A distiincia guardada aqui do real pode Ievantar, com efeilo,
a questao do corte tendencioso - 0 qual, se nao tern que SCI
feito entre 0 sOITIChicoe 0 psfquico, solidarios, impoe-se entre 0
organismo e 0 sujeito, sob a condic;ao de que se repudie, quanlO
a este ultimo, a cota afetiva com a qual a teoria do erro 0
carregou, para articula-Io como sujeito de uma combinatoria, a
unica que da sentido ao inconsciente.
2. Inversamente,
urn paradoxa original da abordagem psica
nalftica, a posic;ao-chave do falo no desenvolvimento
libidinal,
interessa por sua insistencia em se repetir nos fatos.
E aqui que a questao da fase falica na mulher agrava SCli
problema, por tel', depois de fazer furor entre os an os de 1927
e 1935, sido desde entao deixada numa tacita indivisao, ao
bel-prazer das interpretac;oes de cada urn.
E ao nos interrogarmos sobre suas razoes que poderemos
romper essa suspensao.
Imaginario, real ou simbolico, no que conceme a incidencia
do falo na estrutura subjetiva em que se acomoda 0 desenvol
vimento, nao sao aqui palavras de urn ensino especffico, mas
justamente aquelas em que se assinalam, na redac;ao dos autores,
os deslizes conceituais que, pOI' nao terem sido criticados, con
duziram a atonia da experiencia depois da pane do debate.

o

discernirnento
de uma proibic;ao, por rnais oblfquo que seju
seu processo, pode servir de preludio.
Porventura se confirma ele no fato de que lima disciplina qu ,
para responder de seu campo pela sexualidade, parecia permilir
expor todo 0 segredo desta, tenha deixado 0 que se revela do
gozo feminino no ponto exato em que uma fisiologia pouco
zelosa se confessa incapaz de desvenda-Io?
A oposic;ao bastante trivial entre 0 gozo cIitoridiano e il
satisfac;ao vaginal viu a teoria reforc;ar sua tese, a ponto de situal
nela a inquietac;ao dos sujeitos, ou ate de eleva-Ia a categorill
de tema, se nao de reivindicac;ao - sem que no entanto se possu
dizer que 0 antagonismo entre eles tenha sido mais precisamenlv
elucidado.

111"111111'
a natureza do orgasmo
I

vaginal guarda invioladas

11,'vas.

I

IH)(;aO massoterapica
da sensibilidade do cola, bem
IIl1rgica de urn noli tangere na parede posterior da
I I II vl'lam-se,
na pnitica, contingentes (nas histerectomias,
till
Ida, mas tambem nas aplasias vaginais!).
II I'll'S 'nlantes do sexo, nao importa que volume produza
'I
,lllre os psicanalistas, nao parecem tel' dado 0 melhor
I 1'11,1a relirada desse lacre.
II III,' il ramosa "Iocac;ao" da dependencia retal, a respeito
II d II ~ra. Lou Andreas-Salome
se posicionou pessoalmente,2
III I'l'I',,1 se ativeram a metaforas cuja altivez, no ideal, nao
I 11111 IIl1da que merec;a ser preferido ao que qualquer urn nos
I
I dl' lima poesia menos intencionaI.
11111('011 'resso sobre a sexualidade feminina esta longe de
I I" IIr sobre nos a ameac;a do destino
de Tiresias.
1111

II

I I

imaginario e
do desenvolvimento

, J , 1I1I1!J!exo
/111 I I (Ii',I'

, \'slado de coisas deixa entrever urn impasse cientffico
111111
d,lg 'm do real, 0 mfnimo, no entanto, que se pode esperar
II II IlIlItiislas reunidos em congresso e que eles nao esquec;am
I
I II III~lodo nasceu precisamente
de urn impasse semelhante.
II'
simholos nao tern aqui outra captura senao imaginaria,
I 1II'IIll 'nle e porque
as imagens ja foram sujeitadas a urn
,,1I1I"1'.I110inconsciente, ou seja, a urn cornplexo - que toma
111111111
1'mbrar que as imagens e sfmbolos na mulher nao
" III 'a'r isolados
das irnagens e sfmbolos cia mulher.
II 11iL'sentac;ao (Vorstellung,
no sentido em que Freud emI ,SS(' lermo ao assinalar que e isso que e recalcado), a
II' I 111:u;[loda sexualidade
feminina condiciona, recalcada ou
I
II I implantac;ao,
e suas ernergencias deslocadas (onde a
~I 111/11,1
do lerapeuta po de se descobrir parte interessada) fixam

I

III I 1111
Andreas-Salome,"'Anal' und 'Sexual''', 1916, Imago, 4, p.249.

I I

o destino das tendencias,
se as suponha.

pOl' mais natural mente elucidadas

gUt'

Deve-se tel' em mente que Jones, em seu discurso na Sociedadl'
de Viena que parece tel' crestado a terra para qualquer contri
buis:ao posterior, ja nao conseguiu produzir nada alem de SUlI
adesao pura e simples aos conceitos kleinianos, na perfeilll
brutalidade com que os expoe sua autora, ou seja, na indiferen~lI
em que se coloca Melanie Klein ao incluir as fantasias
edipianas mais originais no corpo materna - ante sua prove
niencia da realidade suposta pelo Nome-do-Pai.
Se considerarmos
que isso e tudo a que Jones e levado pela
iniciativa de reduzir 0 paradoxo de Freud, que instala a mulher
no desconhecimento
primario de seu sexo, mas que e tambem
temperado pela confissao instrufda de nossa ignorancia - ini
ciativa tao movida em Jones pelo preconceito da dominancia do
natural, que ele se compraz em atesta-Ia com uma citas:ao do
Genesis -, nao vemos muito bem 0 que se possa tel' ganho.
Pois, ja que se trata do prejufzo causado ao sexo feminino
(" uma mulher nasce ou e feita?", exclama Jones) pela funs:ao
equfvoca da fase falica nos dois sexos, a feminilidade nao parece
ser mais especificada no que a funs:ao do falo se impoe, ainda
mais equfvoca, pOl' ser recuada ate a agressao oral.
Tanto barulho, com efeito, nao tera sido em vao, se permitir
modular as perguntas seguintes na lira do desenvolvimento,
visto
que e essa a sua musica.
I. Sera 0 mau objeto de uma falofagia fantastica, que 0 extrai
do seio do corpo materno, um atributo paterno?
2. Sendo 0 mesmo elevado a categoria de bom objeto e
desejado como um mamilo mais manejavel (sic) e mais satisfatorio (em que?), a pergunta se precisa: sera do mesmo terceiro
que ele e tom ado de emprestimo? Pois nao basta adornar-se com
a nos:ao do casal parental combinado,
resta ainda saber se C
como imagem ou como sfmbolo que esse hfbrido se constitui.
3. Como 0 clitoris, pOl' mais autfsticas que sejam suas solicitas:oes, que entretanto se impoe no real, pode ser comparado
com as fantasias precedentes?
Se e independentemente
que ele coloca 0 sexo da menina sob
o signo de uma menos-valia organica, 0 aspecto de duplicas:ao
proliferativa
que assumem suas fantasias as torn a suspeitas de
recorrerrem a fabulas:ao "Iendaria" .

• II Sl' combina (tambem ele) com 0 mau objeto.e c~m .0
II I 111,1l)e necessaria uma teoria da funs:ao ~e eqUlvalencla
I "" 1111 ad vento de qualquer objeto do deseJo, para a qual
\"UII'IIII bastar a mens:ao de seu carater "parcial:',
.
I 1 1 ('omo for, reencontra-se
a questao estrutu~al mtro~uzl~a
Ilulldllgcm de Freud, isto e, a de que a relas:ao de pnvas:ao
I, I ilia a-ser simbolizada pelo falo se estabelece, como u~a
\I 10 t'om base na falta-a-ter
gerada pOl' qualquer frustras:ao
I Iii II 'ou global da demanda - e de que e a partir ~esse
11111111, que afinal 0 clitoris
instaura antes de sucumbl.r na
lIq II II~ao, que 0 campo do desejo precipita seus novos o~Jetos
"
Ill' mais nada 0 filho pOl' chegar),
pela recuperas:ao da
111111,\
sexual com que ja estavam comprometidas
todas as
IIl'ccssidades.
_
.
ohscrvas:ao aponta para 0 limite das qu~stoes relatl~as
I. t'livolvimento,
exigindo que se as subordme a uma smI II 1\ll1damental.

II' I

I

II

II

I )/',I'('onhecimentos e preconceitos

i1111111
a esse mesmo ponto, convem indagar, se a medias:a~
iii I III 'lHl tudo 0 que po de se manifestar de pulslOnal na mUlh~l,
" III1111
'nte toda a corrente do instinto matern~. ,POl' 9ue nao
e sexual
II II 1111111' que 0 fato de que tudo 0 que. e anahsavel
"T?
" IllIplica que tudo 0 que e sexual seJa acesslvel a an~ lse.
I No que tange ao suposto desconheci~e~to
da vagma, se,
11111
I:ldo, e diffcil conseguirmos
nao atnbUlr ao recalq~e sua
I I 11'11
'ia freqiiente para-alem do plausfvel, a verda.de e que,
111," I ,i1 'umas observas:oes (Josine MiiIler) que declmaremos,
ill I"',;to mesma dos traumas em que elas se atestam~ os
11/111,,1
ios do conhecimento"
norma!" da vagina ficam r~duzldos
1llIlIlllIl1cllta-lo na primazia de urn deslocamento de Clma 'para
\111 II d;ts experiencias da boca, ou seja, a agravar em mUlto a
Ii I III dlll1cia que pretendem mitigar.
, ,
.,
I
• 'q~ue-se
0 problema
do masoquismo femmmo, ,~ue Ja se
I
1I11111;tO
promo'ver uma pulsao parci~l, quer a quahfl~u~mo~
III 111111
de pre-genital, e que e regr~sslva em sua condls:ao, a
1111'"1ia de polo da maturidade gel1ltal.

Tal qualifica<;ao, com efeito, nao po de ser tomada como
simplesmente
homonima de uma passividade,
ela mesma jll
metaf6rica, e sua fun<;ao idealizadora, inversa a sua nota reg res
siva, evidencia-se
pOl' se manter indiscutida,
ao contnirio UII
acumula<;ao, que talvez seja for<;ada na genese analftica moderna.
dos efeitos castradores e devoradores, desarticuladores
e sidera
dores da atividade feminina.
Sera que podemos nos fiar no que a perversao masoquislll
deve a inven<;:ao masculina, para concluir que 0 masoquismo dll
mulher e uma fantasia do desejo do homem?

3. Como quer que seja, e preciso denunciar a debilidaul'
irresponsavel que pretende deduzir as fantasias de invasao das
fronteiras corporais de uma constante organica, cujo prot6tipo
seria 0 rompimento
da membrana ovular. Analogia grosseira.
que mostra bastante bem a que distancia se esta do modo dl'
pensar caracterfstico de Freud nesse campo, quando ele esclarecl'
o tabu da virgindade.
4. Pois aqui confinamos
se distingue dos sintomas
xistem, e que explica que
sucesso e not6rio no parto

com 0 campo pelo qual 0 vaginisl11l1
neur6ticos, mesmo quando eles coe
ele ceda ao processo sugestivo, cujo
sem dor.

Se a analise, com efeito, esta engolindo seu vomito, ao toleral
que em sua esfera se confundam angustia e medo, talvez esta
seja uma oportunidade de distinguir entre inconsciente e precon
ceito, quanto aos efeitos do significante.
E de reconhecer, ao mesmo tempo, que 0 analista esta tao
exposto quanto qualquer outro a um preconceito relativo ao sexo,
a despeito do que Ihe revela 0 inconsciente.
Estaremos n6s lembrados da recomenda<;:ao, que Freud repel'
com freqiiencia, de nao reduzirmos 0 suplemento do feminino
para 0 masculino ao complemento do passivo para 0 ativo?

VIII. A jrigidez

e a estrutura

subjetiva

I, A frigidez, por extenso que seja seu imperio, alem de quasc
se levarmos em conta sua forma transit6ria, pressup5 '
toda a estrutura inconsciente que determina a neurose, mesmo
que apare<;:a fora da trama dos sintomas. 0 que da conta, por
um lado, de sua inacessibilidade
a'qualquer tratamento somatico
generico,

11111
1111\
1'0,do fracasso corriqueiro
I,

I

lIu1o,

dos prestimos do parceiro
,

, 'I'IS e a mobiliza" , as vezes aCldentalmente,
11111111'
a ,lIla
'd'
I'"mas
II IIIlIlIa lransferencia
que nao po de ser contlda na, Ialetlca
'e ta, que
III IIlll' da frustra<;:ao ou da pnva<;ao,
~as, que
,
III Illt'O a castra<;ao simb6lica. 0 que justlflca aqul uma
I III dl' um principio.
_
_
d
.' sImples d e f'olmu Iar, de que a castra<;:ao nao po _e
1'11111
IplO
iii Ida apenas do desenvolvimento,
uma vez que p~'essupoe
ii' IVllhde do Outro como lugar de sua lei, A altendade d~
"
1 ,1I;lcleriza-se
por essa aliena<;:ao. 0 homem. ser~e aq~1
1111
I lor para
que a mulher se tome esse OUtlO para e a
IIIt 1 OIllO 0 e para ele.
III 0 que um desvelamento
do Outro implicado na transt I IHlde modificar uma defesa simbolicam.ent~ c0t.TIandada.
IIIII IIiOSdizer que a defesa concebe-se aqul, pnmel~amente,
.
a do Outro hbera no
111111
"'UO. de mascarada
que a pIesen<;:
I I 11111.
ele
Iltlllarmos a partir desse efeito de veu, para com
11111111
a posi<;:ao do objeto, suspeitaremos
de, como ~~de
II l' a monstruosa conceitua<;ao pela qual 0 atlvo ~~ah~~co
IIIIi IIopado mais acima. Talvez ela simplesmente qUedll,al~l~er
,
d'0 a mu,Iher j'a que , na la etlca
IIldl) po de ser Imputa
I '111111l'a, cia representa 0 Outro absoluto,
~ ,
.
'd)
,
I 111111110 convem
voltarmos a" mvej 'a do pems (PentSnel
I 1I1t~l'r~ar que, em dois momentos diferentes e com u~a
I 1)',lIalmente liberada em cada u~n da lel~br~n<;:a do outlO,
111/,dela uma perversao e, depols, uma fobla ..
dlillS aprecia<;oes san igualmente falsas e pen~osas. Uma
I
I II apagamento da fun<;:ao da estrutura fre~te a do d:~.enI 1111\1110,para 0 qual cada vez mais tem deshzado a an;ol~~~
II 1III l'onlraste com a enfase coloca~a por Freud na_
111111
1'1'!lra angular da neurose. A outra I~augura a ascensao ddO
I'I IIltl'a que 0 estudo das perversoes
vlu-se fadado para ar
,
d,l 11I11<;ao
que nelas tern 0 objet?
,
..
r II 1I1111IHI
volta. desse palacio de m!ragens, e ao Spl~ttl7g ~o
I I' III ,!lIl' se chega, pOI' nao se tel' sabldo leI', na admlrav~ no a
II 1I11111pidade Freud sobre 0 splitting do ego, 0 fading do
1111

I I' III 11". 0 acompanha.
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Talvez esse tambem seja 0 termo em que se dissipani a iluSi II
do splitting a que a analise se enviscou, ao fazer do bom e do
mau atributos do objeto.

I '11111
d'

risto, nesse, as~ecto ,evocadoradde ou~r~~p~~~
.
instancla mals extensa
0 qu
11111
1111:Iqui uma
_ "
't'j observar que a
..
d
uJ'eito E nao e InU I
111111l'11~IOsa 0 s . '
.
dos Misterios,
I dll ~Ignificante mals oculto, que ela 0

Se a posi<;:ao do sexo difere quanto ao objeto, e pOl' toda II
distancia que separa a forma fetichista da forma erotomanfaclI
do amor. Devemos encontrar seus destaques na mais comum das
vivencias.

I
1I11i111
'res reservada.
, . (a) de que
" I IlIwl mais terra-a-terra, damos contl~ aSStl~~o mais que
I Id IIii' do sujeito e encoberta,
mUte :~to a representar
III II tlo 'ClI1juge 0 torn a espedclad~~n motive pelo qual a
I
'-0'
(b) do vel' a ello
"' I I II C:l8tla<;:a ,
Iher seu carateI'
I, fidelidade do Outro assume na mu
III I I I( 'J do fato de ela justificar
mais facilmente essa
II 'I
(
, . f'd I'dade
'
I a ao de sua propna
I e I
.
" I I pl'l:I suposta a eg <;:
"d'
t ('ado em termos
,,'
. do problema da fngl ez e ray
_
I II IS ).oc,:o"
I' icas da analise se reinstalarao sem
III I liS IIlstanclas c ass
I' has gerais ajudar a evitar

nt

3. Quando se parte do homem para avaliar a posi<;:ao recfproclI
dos sexos, ve-se que as mulheres-falo, cuja equa<;:ao foi formuladll
pelo sr. Fenichel de maneira merit6ria, ainda que tateante,
proliferam numa Venusberg a ser situada para-alem do "Voel'
e minha mulher" pelo qual ele constitui sua parceira _ no qut'
se confirma que 0 que ressurge no inconsciente do sujeito e 0
desejo do Outro, ou seja, 0 falo desejado pela Mae,
A partir daf abre-se a questao de saber se 0 penis real, pOI
pertencer a seu parceiro sexual, destina a mulher a um apego
sem duplicidade, excetuando a redu<;:ao do desejo incestuoso,
cujo processo seria aqui natural.
Examinaremos
vido.

0

problema

as avessas, considerando-o

1:;II,::I::ml~:~:~:t~I:~:I~:
~~:~ftil:aS se ~esc;r~~~~:a~
~~:
'
semelhan<;:a com a lemon b
II II , 011 sCJa, sua
tl'vesse visto uma porme;o
'
selvagem que nunca
,
I, I I pm um
"t
tao distantes que
I I(,tiradas de modelos
hls~oncamen e isso nao estando
'1"1'1' 'omportam seus homologos, com

resol

4. De fato, pOl' que nao admitir que, se nao ha virilidade que
a castra<;:ao nao consagre, e um amante castrado ou um homem
morto (ou os dois em um) que, para a mulher, oculta-se por tn'i8
do veu para ali invocar sua adora<;:ao - ou seja, no mesmo
lugar, para-alem do semelhante materno, de onde Ihe veio a
amea<;:a de uma castra<;:ao que realmente nao Ihe diz respeito?
POl' conseguinte, e a esse fncubo ideal que uma receptividad
de abra<;:o tem que se reportar, como uma sensibilidade de cinta
em torno do penis.

E a isso que cria obstaculo qualquer identifica<;:ao imaginaria
da mulher (em sua estatura de objeto proposto ao desejo) com
o padrao falico que sustenta a fantasia.
Na posi<;:ao de oU-isto-ou-aquilo
em que se ve presQ 0 sujeito,
entre uma pura ausencia e uma pura sensibilidade,
nao e d
surpreender que 0 narcisismo do desejo se agarre imediatament
ao narcisismo do ego que e seu prot6tipo.
Que seres insignificantes
sejam habitados pOl' uma dialetica
tao sutil, e a isso que a analise nos acostuma, e e 0 que explica
que a menor das falhas do ego, seja sua banalidade.

I lid" , lIa dupla utiliza<;:ao.
"
1111pl'lo menos alguma elegancla
1111\1
liS assim obtidos.

\ 1/III/IO,uexuall

'da d e fiemmma
..

ren

e

0

ove

0

aspecto comico

amor ideal

. a mulher abre um outro vies.
IIldll do quadro da pervelsao n
t. -0 quanto a maioI Ildl) se levado muito ,Iongeda demo:sul~~ti~O
imaginario e
I
' ' 'saes mascuhnas,
e que s
I , I
pl I Yel.
,
ele que interessou ao
I 111 de preservar
u~ ~alo. que e lahq~ do fetichismo, que
a ausencla
na mu el,
III IIi! mae,
,
'f sto permite desconI ilia desse desej~ 0 caso qu~se r:a~la~
p;rversaes que ela
" dl IIIl) outro destlno desse
eseJ
I'

I' III;\,
.'.'
ulher assume 0 papel do fetiche e
1'111',slIpor que a plOpI~a m d'£:'
a de sua posi<;:ao quanto
1'1111'.introduzjr a questao da I elen<;:

dl 'I' ill C ao objeto.,
d'"
_ sabre 0 desen.
Inaugural
a selle
11I11I'S,'m s,eu ~rtJgo I'd de feminina, parte de sua ext! Inll'nlo pnmell'O da sexua I a
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periencia excepcional
com a homossexualidade
na mulher c
considera as coisas num meio-tenno
que talvez tivesse feito
melhor em sustentar. Ele faz bifurcar-se 0 desejo do sujeito na
escolha que a ele se imporia entre seu objeto incestuoso, no
casa, 0 pai, e seu proprio sexo. 0 esclarecimento
daf resultant!:
seria maior se nao passasse sem transiyao para 0 apoio POl'
demais comodo na identificayao.
Vma observayao mais bem instrumentada
destacaria, parecc,
que mais se trata de uma substituiyao do objeto: dir-se-ia de um
3
desafio aceit0 . 0 caso prfnceps de Freud, inesgotavel como d'
costume, permite apreender que esse desafio parte de uma
exigencia amorosa escarnecida no real, e chega a nada menos
do que se vangloriar do amor cortes.
Se, mais do que outro, tal amor se gaba de ser 0 que da aquila
que nao tem, e exatamente isso que a homos sexual se esmera
em fazer no tocante aquilo que Ihe falta.
Nao e propriamente 0 objeto incestuoso que ela escolhe as
custas de seu sexo; 0 que ela nao aceita e que esse abjeto s6
assuma seu sexo as custas da castrayao.
Isso nao quer dizer que ela renuncie, no entanto, ao seu: muita
pelo contrario, em todas as farmas, mesmo inconscientes,
da
homossexualidade
feminina, e sobre a feminilidade que recai 0
interesse supremo, e, nesse ponto, Jones detectou muito bem a
ligayao da fantasia do homem, testemunha
invisfvel, com a
cuidado que 0 sujeito tem com 0 gozo de sua parceira.
2. Resta tirarmos uma liyao da naturalidade com que tai
mulheres invocam sua qualidade de homens para contrasta-Ia
com 0 estilo de dellrio do transexual masculino.
POI' af talvez se descubra 0 acesso que leva da sexualidadc
feminina ao proprio desejo.
Na verdade, longe de cOITesponder a esse desejo a passividadc
do ato, a sexualidade feminina surge como 0 esforyo de urn gozo
envolto em sua propria contigiiidade (da qual toda circuncisao
talvez indique a ruptura simbolica), para se realizar rivalizando
com 0 desejo que a castrayao libera no macho, dando-Ihe seu
significante no falo,
Sera, pOI·tanto, esse privilegio de significante que Freud visa
ao sugerir que talvez haja apenas uma libido, e que ela e marcada

3. logo com a semelhan~a fonetica entre releve (substitui~1io) e releve (aceito,
respondido). (N,E.)
.

, ? S ainda or cima alguma configurayao
1I11111:ISCulll1o, e
P,
'I
-ac)vel'mosnisso
sena posslve n,
I
I llrrohorasse,
acas~.
I' Jas empregada
.
- d d' SSllnetn a das mo ecu
,
II III" lllll.lugayao
a I.
.,
da no sUJ'eito pela
"
m a lalta plepala
111111111,':10
vIva: co
.'
mcomorivaisospartidarios
I '111,llaraquCnIssosecxelclte(
-ndo aqui sempre identica
, III I' os rccorrentes do sexo se
I "Idlll!' dcsse termo)?

• \ /II/fir/ode feminina
III ,i1l'lIl1las questoes

e a sociedade
.'
a plOpOI
s obre as incidencias

sociais

II Illcladc feminina.
,
l't" co no que concerne a
1'11/ Ii"C C deficiente 0 mlto an~ II?
.
t entre 0 pai e a fI1ha.
I I, III do Inces 0
. , d
homossexualidade
femiI 111I1ll siluar os efeitos socl~bls . a
base em pressupostos
ue Freud atn UI, com
,
11111'1:1<;<10
aos q,
desde entao se reduziram, a
dl 1;II11cSda alegona a que,
.
ma especie de en1111
I 1I:11idade masculina,
quaIs seJam, u "'?
' degrada~ao comUnItana.
II I 'lIlt' sc cxerce r~mo .a
Ie os efeitos anti-sociais que
I III I Ill' 'ar a contlastal
com e
A or que ele inspirava,
.'
0 bem como ao
m
IIII :Il) calallsm ,
,
'ao
considerar no
'
t
nao podenamos
nos,
I oil
Iparecllnen 0,
,
da homossexua'
, el das PreclOsas 0 eros
11111
i1ll) malS acesslv
I'
la de informa~ao como
lid, klllinina, apreender 0 que e e velcu

III 1110: enlropia social?,
~ ia social da mulher continua
1'111que, finalmente, a IOstanc.
ado pelo trabalho? E,
. 'dem do contrato plOpag
I
II I I III 'nte a 01
'd
I
se mantem 0 status do
" III'rial, sera como efelto
e ~ que
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11111
1110no ec 1010,
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luventude de Gide
au a letra1 e a deseja
SOBRE UM LlVRO DE JEAN DELAY
2
E OUTRO DE JEAN SCHLUMBERGER

Skaiosi men gar kaina prospheron .wphii
dlixeis akhreios kou sop/uis pephyenai
ton d'au dokouton eidenai Ii poikhflon
khre{sson nomislheis en p6lei lyprris phane.
(Euripides, Medeia, 298-301)3
E, metafora ou nao, 0 que digo aqui e perfeitamente verdadeiro.
(Andre Gide, Notes·de la Tentative amoureuse.)

() livro que Jean Delal
consagrou a juventude de Andre Gide,
publicado em dois volUrl).es com um ana de intervalo, alcanc;ou
agora 0 sucesso. A crftica Iiteniria, sem discordiincia que importe,
rendeu-lhe todas as homenagens e apreciou a multiplicidade de
seus meritos.
Gostarfamos aqui de mostrar a conjunc;ao pela qual um Iivro
que se fundamenta cientificamente
na alta qualificac;ao de seu
<tutor, para trata-Io em geral, vem fixar, no particular de seu objeto,
um problema em que as generalidades adquiridas se modificam:
c a essas obras, as mais atuais, que a hist6ria promete a perenidade.

I
Eo bom lembrar que lelfl'e tem ainda a acep~ao de "carta" , tambem pertinente
neste artigo. (N.E.)
2. Este artigo foi publicado no numero 131 da revista Critique, em abril de

1958 .
"0 mais das vezes a mu1her e temerosa, / covarde para a luta e fraca para
as armas; / se, todavia, ve lesados os direitos / do leito conjugal, ela se torna,
entao, / de todas as criaturas a mais sanguinaria!", Euripides, Medeia, tradu~ao,
introdu~ao e notas de Mario da Gama Kury, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1991.
.1.

(N.E.)
4.

Jean Delay, La jeunesse d'Andre Gide, Paris, Gallimard, 2 vols., 1956.

De vez que ,esse problema, que e 0 da relardo do homem COlli
a letra, questlOna a propria historia, e compreensfvel
que 0
p~l~samento de nossa epoca so 0 apreenda ao envolve-Io num
e elto de convergencia
de modo geometrico
ou "
,
est., t"
,
'
, Ja que uma
I a egla e reconhecida
no inconsciente,
a proceder por uma
~~no,bra de envolvim~~to, que se discerne em nossas chamadas
ClenClas humanas - Ja nao tao humanas assim
Li,gal: t,al livl:o a esse problema nao nos dispe~sa de prometer
ao lelto~, Il1clusl,ve para engajar nisso 0 mais novato nos assuntos
~u~ sera? ~ebatI~os, um prazer do qual as primeiras paginas do
Iivlo 0 farao catlvo, sem que ele tenha tl'do q
."
o Ie ' .'
,
,ue
IeslsLlr, e que
Vala, sem que ele sll1ta 0 esfor<;:o, ate a ultima das
'I
trezentas de seu numero.
ml e
Des~e p~'az~r, no qual ele ficani como que absorto, a seguran a
da escllta
e 0 Il1strumento.
A palavra ' "douta" [s avan t] ap J'Ica-se
<;:
,
,
aqul, d'antes de ,,'malS nada a arte de ulna co mposl<;:ao
' - cUJos
,
mean
!Os
se
dlsslmulam
por
uma
alternancia
de
.
.
d
.
, '
pel spectlvas,
ocul~entos, analIse, comentario e reconstru<;:ao, que so retem a
ate~<;:ao ~or parec~r, vez apos outra, oferecer-Ihe seu repouso,
. E ao .1echar 0 IIvro que 0 lei tor se da conta de que nele nada
fOl, motlvado senao pelo cuidado de uma pesagem exata e
delIcada._ 0 Loque de hu mOl. com que 0 autor tempera sua
operarao
,
~ . ' a mo'd' IC~S Il1tervalos,
e apenas 0 lugar dado a ra a
qu~ ~Stl utura as cOlsas: tanto assim que 0 tom que ele ma~te;n
sUI.pleende POI: sustentar sua naturaJidade,
ao ser conduzido
~alalela,mente a modula<;:ao, unica no genero, que seu modelo
fcz Ouvlr em sua obra.
,
d' E ~o~ esse limiar do desempenho
que iremcis entrar, pela
~sposl<;:ao que ele denota no autor daquilo que em t .
'
'
el mos
gldean os, c Iumanamos
de a mais tern 'a atellr-ao
, " Justamente
_
~,. P OISe
essa ~u,e ele re~erva a razao por que ressuscita, em algum onto
o gcnltlvo
arcalzante
das "enFances
Gide" • E fo'I t am b'em aque
PI' a
G'
,
'JI
que
Ide,
da
aJTI1zadc
de
sua
velhice
soube
dl'st'
,
.
,
'
Il1guII.
Asslm se esclarece que Jean Delay que J'a'
t·
I'd d'
'
mos IOU suas
;:~ ~ a es de escntor num Iivro sensfvel para 0 qual 0 futuro
, a de vol tar, valha-se aqui de sua arte apenas na medida do
artif~x a que a dedica, 0 que se confirma pela espantosa homogeneldade, nesse fango texto, das qualidades em que acabamos

de nos deter, e nos confirma em nossa opiniao de modificar 0
i1l'orismo bufonesco, para enuncia-Io: 0 estilo e 0 objeto.
Com isso, Jean Delay aspira a destacar urn genero: a psicohiografia. Nao importa sob que lei ele queira coloca-la, 0 fato
de the haver ao mesmo tempo dado sua obra-prima nao pode
ser indiferente para apreender seu limite. Este nos parece revelar-se singularmente
pelo destino que cabe ao livro, e no qual
() velho monstro sagrado apostou, serfamos capazes de jurar,
uando a seu parceiro materia para uma prova excepcional, certo
de que, ao aceita-Ia, ele so Faria satisfaze-Io.
o proprio sucesso de Jean Delay mostra qual era sua sina: e
que, conforme 0 maior rigor que empregasse a proposito de urn
Lal autor, ele produziria 0 complemento
mais indispensavel de
sua obra. A psicobiografia-" posfacio" do escritor pesquisado
nessa empreitada
revela, uma vez conc1ufda, ter-se para seus
Iivros transformado em prefacio, e nao apenas para acompanhalos nas prateleiras qual um vizinho que presta um depoimento,
como fizeram Boswell com Johnson, Eckermann com Goethe,
mas para retesar 0 proprio tambor em que a mensagem deles
continuara a ressoar.
Que nos perdoem teorizar sobre a guinada constitufda por
Sainte-Beuve, para desloca-la da crftica para a condi<;:ao Iiteraria.
Digamos, para ir direto ao ponto, que ela entrega ao crftico 0
poder de controlar a seu criterio a intromissao, na obra literaria,
da vida privada do escritor. Permitam-nos
definir essa vida
privada em rela<;:ao a propria obra, da qual ela se torna como
que 0 negativo, por ser tudo 0 que 0 escritor nao publicou do
que Ihe diz respeito.
Conhecemos bem 0 projeto sob 0 qual isso se abriga, de uma
historia natural das mentes. Mas, reservando nosso julgamento
sobre tal inten<;:ao, e sem tecer outras conjecturas sobre 0 natural
que ela qualifica, podemos desvincular disso os efeitos certeiros
que ela teve sobre a condi<;:ao imposta ao trabalho de escrever.
Assim, mantemo-nos
numa neutralidade
objetiva quanto a
posi<;:ao adotada "contra Sainte-Beuve"
pOI' Proust, nao importa
que pertinencia
ela conserve da autoridade de um poet a para
I'alar de sua cria<;:ao e, mais expressamente,
de uma analise da
mensagem poetica, que nao deixa duvida alguma quanto ao fato
de que sua abordagem exige um metoda compatfvel com sua
natureza.
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A obra do proprio Proust nao permite contestar que 0 poeta
encontra em sua vida 0 material de sua mensagem. Mas, justamente, a operac;ao que essa mensagem constitui reduz esses
dados de sua vida a seu emprego como material. E isso, mesmo
que a mensagem pretend a articular a experiencia que forneceu
esses dados, pois, quando muito, nessa experiencia a mensagem
consegue reconhecer-se.
A significancia da mensagem acomoda-se, nao convem hesitar
em dize-Io, com todas as falsificac;oes introduzidas nas provisoes
da experiencia,
que vez pOl' outra incluem a propria carne do
escritor. So importa, com efeito, uma verdade que provenha
daquilo que, em seu desvelamento,
a mensagem condense. Hi!
tao pouca oposic;ao entre essa Dichtung e a Wahrheit em sua
nudez, que 0 proprio fato da operac;ao poetica deve deter-nos,
antes, neste trac;o que se esquece em toda verdade: que ela se
revela nLlma estrutura de ficc;ao.5
o que, no tocante a obra publicada, a crftica produziu pOl'
seu recurso a vida privada do escritor permaneceu
ate hoje,
quanta a naturalidade dos resumos crfticos, bastante evasivo.
Mas esse habito, ao qual todo protesto em nome de uma decencia
qualquer so responde lateral mente, gerou, inversamente,
uma
revoluc;ao nos valores litenhios. Isso, introduzindo num mercado
cujos efeitos eram hi! quatro seculos regulamentados pela tecnica

5. A conveniencia desse lembrete em nosso tema seria suficientemente confirmada, se necessario fosse, pOl'um dos numerosos textos ineditos que 0 livro de
Delay nos traz, esclarecendo-os sob 0 prisma mais apropriado. Aqui, do chamado
Diario incdi/o de Brevine, onde, em outubro de 1894, Gide passou uma lemporada
(nota da pagina 667 de seu volume II):
.
"0 romance provanl que pode pinlar algo diferente da realidade - diretamente,
a emo~ao e 0 pensamento; mostrara a que ponto pode ser deduzido antes da
experienc:ia dm coisas - a que ponto, noutras palavras, pode ser composto isto e, uma obra de arte. Mostrara que pode ser obra de arte, composto em todos
os detalhes, com um realismo nao dos fatos pequenos e contingentes, mas
superior." Segue-se uma referencia ao triiingulo matematico e, depois: "E preciso
que, em sua propria rela~ao, cada parte de uma obra prove a verdade de cada
outra, nao sendo necessaria outra comprova~ao. Nada e tao irritante quanto 0
testemunho que 0 sr. de Goncourt fornece de tudo 0 que afirma - ele viu! ele
ouviu! -, como se a comprova~ao pelo real fosse necessaria."
Sera preciso dizer que nenhum poeta jamais pensou de outro modo ... mas que
ninguem da seguimento a essa ideia?
'

da impressao urn novo signo de valor: 0 que chamaremos de as
Ilotinhas.O manuscrito, que 0 impresso havia recalcado na func;ao
do inedito, reaparece como parte integrante da obra, com uma
Illl1c;aOque merece exame.
E exatamente essa a materia oferecida no livro em exame:
lIotas pessoais de Gide para suas memorias, editadas sob 0 tftulo
de Se 0 greio nao morre; trechos ineditos do Dicirio; caderno de
kituras, mantido dos 20 aos 24 anos e significativamente
designado pOl' ele como seu "subjetivo";
a imensa correspondencia
'om sua mae ate a morte dela, quando Gide tinha 26 anos; e
lima soma de cartas ineditas cuja compilac;ao pOl' seu cfrculo de
rclac;oes fez aumentar-Ihe 0 porte de ediffcio, proporcionalmente
:to quadrado de sua massa aliada as cartas publicadas.
Nessa massa, deve-se levar em conta 0 vazio deixado pela
correspondencia
com sua prima, transformada em sua esposa,
Madeleine Rondeaux. Vazio do qual diremos mais adiante 0
lugar e a importancia, juntamente com a causa.
As confidencias colhidas pelo autor e as coisas vistas pOl' ele
como testemunha so ocupam ali um lugar discreto, felizmente
menos ausente do que Jean Delay nos informa tel' pretendido,
pOl"em que mais parece haver apagado.
Nem a obra de Gide nem 0 conteudo desses escritos fntimos
deixam-nos duvidas quanto ao proposito do con sum ado homo
litterarius que Delay reconhece nele. As notinhas sao, desde sua
produc;ao e cada vez mais, nos barbantes que as impedem de se
perder, dispostas com vistas ao corpo que devem constituir, se
nao na obra, digamos, em relac;ao a obra. Podemos indagar-nos
() que esse desfgnio deixaria subsistir do interesse delas para
Sainte-Beuve, se fosse mesmo 0 natural que ele tivesse em vista.
Com esse desfgnio, de fato, Gide nao somente reforc;a sua
mensagem, juntando-Ihe os pensamentos de sua reclusao, como
nao pode impedir que seus atos enveredem pela vertente deles.
Deixemos claro que estes nao apenas obedeceriam, como se deu
des de sempre, a preocupac;ao com sua gloria, mas - 0 termo e
de seu punho - a preocupa~ao com sua biografia.
Colocar, a partir disso, sob suspeita de insinceridade uma vida
inteira seria absurdo, mesmo argumentando
que ela nao nos
confia nada de vii, nenhuma trai~ao, nenhum cilime, nenhuma
1110tivac;ao sordida, e menos ainda a estupidez comum. Podemos
observar que uma psicanalise,
durante 0 tempo em que se
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desenrola, enaltece mais do que ele sup6e os atos do sujeito, e
que isso nao altera em nada os problemas que sua conduta prop6e.
Fica bem claro que, quando Gide justifica 0 emprestimo
de
capital com que atendeu as dificuldades de urn amigo estimad06
atraves da expressao explfcita "0 cuidado com sua biografia",
e 0 penhor de sua confianva que ele inscreve nisso, posto que
o amor-proprio tern mais safdas do que divulgar uma boa avao.
A alma e sempre permeavel a urn elemento de discurso. a
que buscamos da historia de uma palavra, no lugar onde ela se
constitui, sao efeitos para os quais muitas outras palavras contribufram e onde 0 dialogo com Deus tenta reencontrar-se.
Estas
observav6es nao sao despropositadas
no que concerne ao soliloquio da bela alma Gide.
Esse soliloquio se faz ouvir na obra literaria; sera que as
notinhas diferem dele apenas pOl' sua comunica<;ao diferida?
E aqui que 0 livro que examinamos nos esclarece pOl' seu
advento: nao e em seu conteudo, mas em seu enderevamento,
que se deve procurar a diferenva das notinhas.
E de fato ao biografo que elas sao endere<;adas, e nao a
qualquer urn. Lendo as memorias de Goethe, escreve Gide a sua
mae, "instruo-me
mais ao saber como Goethe assoava 0 nariz
do que como comungava urn porteiro". E acrescenta: "Alias,
essas memorias sao muito pouco interessantes pelo que contam ...
Se nao fossem escritas pOl' Goethe, se Goethe houvesse mandado
Eckermann escreve-Ias em seu lugar, pouco mais Ihes restaria
do que urn interesse documental.,,7
Digamos que, deixando a Jean Delay a tarefa de escrever em
seu lugar sobre suas notinhas, Gide nao ignorava que Jean Delay
sabia escrever, e tambem que ele nao era Eckermann. Mas sabia
ainda que Jean Delay era urn psiquiatra eminente e que, numa
palavra, era no psicobiografo
que suas notinhas encontrariam
sua destinavao de sempre.
Pensemos no que faz com que se diga que 0 psicanalista de
hoje tomou 0 lugar de Deus. Esse reflexo de onipotencia (ao
qual, alias, ele da gUaI'ida, mediante 0 subterfugio pedante de

6. cr. Delay, 11, p.387-8. Trata-se de seu amigo Maurice Quillot, e Gide se
exprime a respeilo dele numa carta a sua mae, em 17 de outubro de 1894.
7. Delay, 11, p.491.

repelir essa onipotencia
no princfpio do pensamento
de seu
paciente), e preciso que ele Ihe venha de algum lugar.
.
Ele provem do fato de que 0 homem de nossa ep~ca necesslta,
para conviver com sua alma, da resposta do catecismo que Ihe
<.leuconsistencia.
Andre Gide sabia fazer de Deus 0 usa que convem, e pOitanto,
csperava outra coisa. Nao e a toa que nesse ponto Jea~ Delay
cvoca Montaigne e seu modo de enderevar a urn outro amda pOl'
vir a vida privada em que ele renuncia a discern~r ~ que, p~ra
'sse outro, sera 0 significante. Urn enderevamento similar permlte
compreender pOl' que a ambigiiidade com que Gide desenvolve
sua mensagem reencontra-se em suas notinhas.
o milagre, para designar pOl' seu nome a conjuntura presente,
c que, aplicando a letra das notinhas seu offcio de consultor,
.Jean Delay da seguimento a essa ambigiiidade, encontrando na
alma 0 proprio efeito pelo qual a mensagem se formou. As. ervas
pcrcebidas no fundo da agua de Narciso sao do mesmo velo que
() reflexo das frondes.
Atraves de Jean Delay, a psicologia tern com a disciplina
Iiteraria urn confronto unico. A livao e empolgante, pois nela
vcmos ordenar-se em seu rigor a composivao do sujeito.
Digamos como aprender com ela. Para comevar, nao e que
sc pense em seguir Jean Delay nisso, tanto ~ue ate .esquecemos
de que 0 estamos seguindo, ao ve-Io tomar tao ~ert~lramente ~~
rumo. Perdigueiro
num rastro de cavador, nao e ele que Ira
apaga-Io. Delay para e no-Io aponta com sua sombra. Como que
separa de si mesmo a propria auseneia que 0 cau:ou.
.
Delay comeva pela cronica nao de uma abstravao social, mas
da famflia que foi para Gide a sua.
Faz crescer a arvore burguesa surgida, sob 0 reinado de Lufs
XIV de urn Rondeaux camponio que enriqueceu 0 comercio de
mer~adorias colonial, ja sem duvida Arnolphe a se imaginal'
Monsieur de la Souche.8 Seu filho alia-se a urn padre D'Incarville,
seu neto adota 0 nome do de Setry e seu sobrinho-neto
e
Rondeaux de Montbray,
apaixonado
pel as luzes e ate pelo

x Dois nomes de um mesmo personagem de Moliere em Escola de mulheres,
de 1663. (N.E.)
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Iluminismo, posto ser F:. M:. ,9 e suporta da Revolu<;:ao alguns
r~ves~s. Essa arvore verde, enxertada com constancia por ramiflca<;:.oes de qualidade, e onde nao falta 0 florao de distin<;:ao
erudlta que se colhia nas pesquisas naturais, deixa, passada a
tormenta, um rebento ainda vigoroso.
Edouard Rondeaux estaria apto a rivalizar nos bons negocios
com os Turelurelo que aos novos tempos dariam como ideal sua
pratica: enriquecei!
-,
gra<;:as a qual reergueram,
parece, a
grandeza da Fran<;:a. Se no entanto sua preeminencia
polftica
nunca s~ impos por um tftulo bem vislvel nesse reerguimento,
talvez seja pOl'que a unica virtude que Ihes justificava a existencia,
a abn~ga<;:ao, prestava-se um pouco demais, naqueles tempos, a
suspelta de hipocrisia, Felizmente,
eles delegaram a tradi<;:ao
dess~ virtude, ~u,nto com seus privilegios, a suas mulheres, 0 que
exphca a comlcldade em que sua memoria esta consignada,
Essa comicidade imanente, sobretudo no espantoso dialogo
da c.orrespondencia de Gide com sua mae, e poupada, ao longo
do Ilvro, do que 0 pedantismo psicologizante
al<;:ouao drama da
rela<;:ao com a Figura materna. Esse tra<;:o se anuncia ja nesse
capItulo, com 0 esbo<;:o do aumento da pan<;:a dos homens,
contr~stado com 0 impressionante
fato de que, em duas gera<;:6es
de ahan<;:a protestante, as mulheres fizeram dessa famnia um
feudo de sectarios da Reforma e um parque de cuidados maternos
moralizadores,
Ao que devemos a ben<;:ao, apos a redu<;:ao ao
estado rislvel dos penultimos
var6es, de uma tlor de ilustre
humanidade.
A burguesia do pai traduzia uma outra extra<;:ao: magistrados
e academicos
que Jean Delay credita com uma ascendencia
flor~nti,n~. A in~uba<;:ao, pelo pai dele, do concurso para 0
maglsteno supenor de Paul Gide, pai de Andre, e um momento
retratado de modo muito comovente,
para introduzir quer a
fulgurante carreira de um professor original em materia de direito,
quer a perda deixada em seu filho por um homem sensfvel, que
apenas uma morte prematura 0 separou de uma alian<;:a ingrata.

9. Franco-ma90m. (N.E.)
10. Toussaint de Turelure e urn personagem de Paul Claudel em 0 refim de
1911. (N.E.)
.
,

E pela confissao velada de uma maxima perdida num caderno
Intimo de Paul, pela enfase retransmitida da boca de Gide sobre
sua venera<;:ao filial - uma das raras referencias de Jean Delay
a suas proprias lembran<;:as - que a imagem do pai, envolvente,
aparece.
Mais adiante, pOl'em, uma carta do tio Charles nos expora os
precipfcios d' alma sobre os quais em vao se interroga a psicologia, quando se trata de reduzi-Ios as pretensas norm as da
compreensao. Respondendo a uma confidencia do sobrinho sobre
a entrega que sabemos que ele fez de sua virgindade a encantadora
Oulad, Meryem, esse homem culto, inflama-se contra um ate do
qual 0 mlnimo que se po de dizer e que 0 contexto de prostitui<;:ao
costumeira e ate ritualizada em que ele se increve obriga a
moderar a moraliza<;:ao a seu respeito; pois bem, 0 tio Charles
nao encontra nada melhor para the dar uma imagem desse estigma
do que a macula do ate - imposslvel de desfazer, uma vez
cometido - do parricfdio, em cuja supressao em van se empenha
Lady Macbeth.11
Assim e que, ao primeiro sopro do inquerito, dissipa-se ate
mesmo 0 que Gide acreditava tel' que preservar de reverencia
laineana para com as incompatibilidades
de heran<;:a que se iam
azedando em seu sangue. Os mitos perdem para um metodo que
recoloca todo ser em seu discurso, para pagar a cada um com
sua fala.
Casamento da psicologia com a letra, gostarlamos
ceo a um tItulo de Blake, 12 caro a Gide por designar
produz quando a letra, chegando a escola da psicologia,
ali sua propria instancia na posi<;:ao de administra-Ia.

de fazer
que se
encontra

0

11. Deixamos de lado a incidencia, para 0 censor, de que 0 caso the seja
apresentado como experimenlal por seu pupilo. A singularidade de seu julgamento
nao e menos sensfvel. Cf. essa carta in Delay, n, p.424, desde 0 trecho "Nao
sc pode negar que essa hist6ria e a marca de uma absoluta degrada9ao do senso
moraL", ate a p.445: 0 desabar da reprimenda sobre a "mancha que nada podia
IIpagar". [0 termo mercuriole, aqui traduzido POl''' reprimenda" , remete lambem,
<:Jl1 sua acep9ao mais antiga, a assembl6ia dos tribunais de justi9a (e ao pr6prio
discurso de seu presidente), reunida duas vezes por ano, na qual 0 presidente
era incumbido de fazer a crftica da justi9a e dos jufzes. (N .E.)]
I . 0 tftulo aludido e 0 casamento entre 0 ciu e 0 il1ferno, de William Blake,
provavelmente escrito em 1790. (N.E.)

.' P~is, ~e sucede a Jean Delay confirmar de passagem a des
ctIc;ao .felta pOl' Janet sobre a psicastenia, e para destacar que a
que ~Idc faz d~ seus pro~rios estados the e correspondenl',
embOl a em urn hnguaJar mals rigoroso. L1 Ve-se como e po ' I
nos.'perglll:tan~os
se as doutas func;6es pelas quais se arti;~:: a
teol~~ ~ (unc;~o do real, tensao psicologica - nao sao simples
m_etafOlas do Stntoma, e se urn sintoma poeticamente tao fecundo
~ao se .prod~~, ele mesmo, como uma metafora, 0 que nem pOl'
~so 0 leduzIrla a urn flatus vocis, arcando aqui 0 sujeito atraves
os elementos de sua pessoa, com os onus da operac;ao' signifi~
cante.
Isso equiv~le a sugerir, a nosso vel', a mola derradeira da
descoberta pSlcanalftica. Nenhum de seus caminhos e estranho
~ Je~n D~lay; ele os exper~menta aqui alternadamente, sem poder
fazel . malS ?O que se reterir aos pedac;os de teoria em que a
do.utnn.a hOJe ~e desagrega. Nada ha, no enlanto, de que nao
salba. tlrar ~artldo ao pOl' .as pedras no lugar cert~, a ponto de
p~~etInos dlzer que esse IIvro nao seria 0 mesmo sem a psicanalIse.
Nao e que pOI' urn instante sequel' ele tenha cOlTido 0 risco
de se pare~~r com .0 que 0 mundo analftico denomina de livro
de pSlcanahse
aphcada. Delay repele de pronto 0
qualific
b 'd .
.
_
que essa
.
, ~c;ao ~ SUI a .tladuz da confusao que reina nessa area. A
pSlcanalIse so se aphca, em sentido proprio, como tratamento
e pOltanto, a urn sujeito que fala e que ouve.
'
Fora dess~ caso" so ~ode tratar-se de metodo psicanalftico,
aquele queYIOcede a deClfrac;ao dos significantes, sem considerar
nenhuma f"or~a de existencia pressuposta do significado.
. 0 ~ue 0 IIvro em exame mostra brilhantemente e que uma
lI:VeStlgac;aO, ~a medida em que observa esse princfpio, pela
s.lm~l~s honestldad~ de adequac;ao ao modo como urn material
htel al.lO deve ser lIdo, en contra na ordenarao de sua
' .
nan'at
,.
'5'
propna
Iva a propna estrutura do sujeito que a psicanalise designa.

L1. ,.
Cf. Delay
.
de Incomplelude,ou,
.
'.
".I p 240'. " ... sentlInenlos
como dini Gide
de falta, de eSlranheza,ou, como dini Gide, de 'estranhamenlo" de desd b' '
mento, ou, como dini Gide, de 'segunda realidade' [muito mais a 1'0 r~a~~:
autor do presentearliuo]'
e de incons·ISenCla,ou,
t' ..
. '
dcomentallOdo
'd
.,.,,,.
eo
,
comop.
dlra~ Glde
e esconslstenCla [mms exato; idem].
'

Sem duvida, os psicanalistas encontrarao nela, mais uma vez,
llportunidade de se autorizarem a partir da importancia de sua
dlllilrina. Melhor fm'iam preocupando-se
com a constatac;ao de
qll~
nenhum livro publicado a tftulo de psicanalise aplicada e
I" 'ferfvel a esse, pela pureza do metodo e pelo equilfbrio de

II

l'US resultados.
Jean Delay parte sempre do beneffcio que Ihe oferece seu
Il'lna: no caso, a trilha aberta pelo proprio Gide, que sabemos
In-se interessado pela psicanalise.
Foi 0 cfrculo de Jacques Riviere que, depois da Grande Guerra,
10. a fortuna primeira da mensagem freudiana, enquanto 0 meio
IIH~dico em que 0 espantoso Hesnard a dera a conhecer ja em
19 10 fazia-se de rogado. Gide tentou a experiencia de uma
psicanalise com a sra. Sokolnicka, entao chegada a Franc;a na
1I1ialidade de missa dominica da ortodoxia vienense. Ele era uma
prcsa demasiado grande para nao escapar as garras, as quais sem
l!Llvida faltava certa forc;a penetrante, da simpatica pioneira. E
~lIrpreendente que Gide tenha tido tao pouca preocupac;ao em ir
IIOS textos antes de emitir sobre Freud um daqueles jufzos cujo
14
I'caparecimento nao poupa nem mesmo alguem de seu porte.
E igualmente a luz das explicac;6es da sra. Sokolnicka, apresentada de maneira nao dissimulada em seu romance Os moerleiros falsos, que ele esclarece, no personagem
do pequeno
Boris, uma tragedia da infancia, retomada em Jean Delay pOl'
aquilo que e: uma elaborac;ao de seu proprio drama.
o pequeno Boris, no entanto, reduzido aos cuidados do avo,
nao e submetido as mesmas condic;6es daquele que, desde 0
instante da morte de seu pai, quando tinha onze anos, diz-nos
ler-se sentido, "de repente, total mente envolto nesse am or que
desde entao se fecharia" sobre ele,15 na pessoa de sua mae.
Ao contrario, oferece-se 0 encanto do ja ouvido, proprio para
pl'ovocar os acenos de cabec;a dos informados, que se obtem
facilmente ao recordar a preponderancia
da relac;ao com a mae
na vida afetiva dos homossexuais. E, alem do mais, esse Edipo
que se tomou um substantivo comum e do qual se fala como de

14. Cf. Journal, 1924, p.785-6, relatado in Delay, I, p.248. A f6rmula "Freud,
imbecil genial" e solta no meio de objeyoes estranhamentemal sustentadas.

15.Delay, I, p.165.
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um armario, depois de ele ter side a doen<;:a a cujos estragos
Gide opos um sarcasmo que Ihe foi menos custoso do que antes. III
Seguramenle, Jean Delay nao se contenta com uma articula<;:flo
tao vagal7 assim.
Que foi para esse menino sua mae, e aquela voz pela qual ()
amor se identificava
com os mandamentos
do dever? Bel1l
sabemos que existe mais de um modo de amar um filho com
temura em demasia, inclusive entre as maes de homossexuais.
Jean Delay nao nos da 0 mapa do labirinto das identifica<;:6cs
com que em seus escritos os psicanalistas trapaceiam para nao
se perder. Mas tem a vantagem, ao nao sol tar 0 fio de seu caso,
de encontrar seu caminho dentro dele.
Eo faz desenrolando de maneira inesquecfvel os componentes
do discurso da mae, por onde se entreve a composiC;;ao da pessoa
dela.
Delay se detem naquilo que s6 em vao se pode tirar do lugal'
para vel' 0 que ha por tras. E 0 caso da mocinha tao pouco
receptiva aos pretendentes
quanta as gentilezas, e que, das
nupcias que tardam a vir, consola 0 vazio com uma paixao pOl'
sua preceptora, cujas cartas Jean Delay toma eloqtientes, de urn
modo impassivel: 0 ciume e 0 despotismo nao sac de se relegal'
nelas, em bora nao sejam estampados, nem tampouco os abrac;;os
de uma alegria inocente, por mais ancorados que sejam em
rotinas de vestais. Seguramente,
deve-se conceber, para-alem
dessas manifestac;;6es inatacaveis, uma outra profundidade nesse
apego, para que ele tenha resistido, com uma rebeldia disposta
a vence-los, aos preconceitos do meio, que the fazia obje<;:ao em
nome da classe social.

o psicanalista nao tem como deixar de se de:er. diante do
quadro, aqui ainda mais picante, sem s_ombra de duvlda, de. qu~
Marie viria a ser, no futuro, urn dos caes de guarda a zelal pOI
aquilo em que nao convinha que 0 meni~o fosse pr~d~g~ ..
o silencio que ele entao sou be guardar, a parte se~ folO l~tlmo,
1110stra uma pequena faceta da extensao de um rell10 tacltumo
'm que poderes mais sombrios ditavam a virtude..
_
Jean Delay, nessa galeria de medalh6es em negatlvo, nao se
dctem. Ele sabe a medida dos passos para prosseguir sua marcha,
c sabe qual sombra, jamais perfilada senao num VaG de porta,
aponta para a temivel passante, para deixar sempre d~s~rto 0
aposento de vantagem que ela leva sobre ele na VIslta ao
apartamento.
.
Foi esse vazio que 0 menino povoou com os monstros ~uJa
fauna conhecemos, desde que uma aruspice de olhos de menll1a,
ll'ipeira inspirada, deles nos fez 0 catalogo, fitando-os nas enlranhas da mae nutriz.
POl' conseguinte,
dispusemos
essas fantasias na gaveta da
imagina~ao infantil, de negros instintos, sem ainda nos t~rmos
al~ado a observa~ao de que tambem a mae, quando cnan~a,
tivera as mesmas, e de que abordar a questao nos pergunt~ndo
pOl' que caminho passam as fantasias, para ir da mae. ao fIlho,
talvez nos colocasse na pr6pria via da qual eles retlram suas

Ao que cOITesponde, como fazem em Marivaux as diabruras
das criadinhas espertas ao pathos dos sublimes, a lembran~a do
menino Gide auscultando no espa<;:o noturno os solu~os modulados que vinham do s6tao, onde as empregadas Marie e Delphine, esta a noiva do dia seguinte, desfaziam sua uniao.

incidencias afetivas.
Vm pesadelo que faz parte desse cortejol8 assombraria ~te 0
fim 0 sono de Gide, s6 que 0 golfo que 0 engolfa, a partir de
uma certa data, ele acharia "engra<;:ado". Sempre 0 desolaria
com sua angustia, no entanto, 0 surgimento em cena de uma
forma de mulher que, caido seu veu, deixava visivel apenas. u~
buraco negro,19 ou se furtava a seu abra~o qual fluxo de arela.
Ao que corresponde nele urn outro abismo, aquele que se abre
em seu gozo primario: a destrui~ao de um brinquedo amado, os
bra<;:ossubitamente desabados, no estrondo daqu~lo que car~'ega~,
de uma criada cutucada, e a estranha metamorfose de GnboUlI-

16. Observa91io galhofeira de Gide a Jean Delay sobre "a onda de edipemia".
Delay, I, p.265.
17. Lacan usa 0 termo vague, 0 mesmo que acabara de empregar, em sua acep91io
substantiva de onda., na nota imediatamente 'anterior. (N.E.)

18.Ainsi soit-il, p.98, citado pOI' Delay, p.138.
Delay, I, p.525, citando as Cademos de Andre Walter.
20. Delay, II, p.l OS, citando Et nunc mallet ill te, p.35.
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le,21 seguindo a deriva do rio, num feixe de vegetac;;ao, lev am-no
ao orgasmo.22
Sacudidelas, escorreg6es, formas careteiras, quando os atores
em pequeno numero do teatro antigo vierem pela lateral direita
povoar 0 palco com suas mascaras, a morte ja tent entrado nele
pela esquerda. Para que seu lugar seja marcado ali, ja nem sequer
e preciso que esteja vazio. Basta que seja numerado. Ou, melhor
dizendo, nao e a pr6pria morte 0 numero dos lugares? Alias, e
por isso que ela e tao rapida para troea-Ios.
Por tres vezes 0 menino ouviu-Ihe a voz pura. Nao foi a
anguslia que 0 acolheu, mas urn tremor vindo do fundo do ser,
urn mar que tudo inundava, 0 Schaudern em cuja significac;;ao
alofonica Jean Delay se pauta para confirmar sua significac;;ao
de aloctonia - ensinando-nos
semiologia, especial mente a relac;;ao com a "segunda realidade",
e tambem 0 sentimento dc
ser exclufdo da relac;;ao com 0 semelhante, pelo qual esse estado
se distingue da lenlac;;ao ansiosaY
Refinamento clfnico com que aumenta nosso desgosto pelas
repetic;;6es enfadonhas que desacreditam publicamente nossa vida
de psiquiatra, quando tudo ainda esta por articular.
Nao diremos aqui por que sao necessarios os quatro cantos
dessa relac;;ao do eu com 0 outro, e depois com 0 Outro, na qual
o sujeito se constitui como significado.
Apenas remetemos 0 Ieitor aos capftulos que os situam, com
toda a simplicidade, unicamente pelo processo, exemplar, a nosso
ver, do presente estudo.
Esse processo se inicia ao se reproduzirem,
nas criac;;6es do
escritor, as construc;;6es mais precoces que mais foram necessarias
na crianc;;a, por ela ter que sustentar esses quatro lugares, tornados
mais incertos em vista da falta que neles residia.
Assim e que a constituic;;ao da persona, tftulo do capftulo em
que culmina 0 quarto livro, remete it analise da Viagem de Urien,
livro interpretado por Jean Delay, sem se prestar a maior con-

21. Personagem popular ingenuo e estupido, que se mete nas trapalhadas que
mais deseja evitar - atira-se na agua para niio ser molhado pela chuva. (N.E.)
22. Delay, r, p.250.
23. Cf. Delay, I, p.171, 176 e 321-9. Si le grainne meurt, I, p.135, 136 e 195.

Il'Slac;;aOdo que a deixada pela decifrac;;ao de urn rebus, como a
I'iagem do Nada,24 que e 0 centro do terceiro livro.
Do mesmo modo, a cria~ii.o do duplo, que, concluindo 0
sl:gundo livro, e 0 pivo das duas partes da obra, remete, no
primeiro livro, it crian~a dividida.
Essa Spaltung ou fenda do eu, na qual se deteve a pena de
!'rcud in articulo mortis, realmente nos parece ser aqui 0 fenoIllcno especffico. Mais uma oportunidade
de nos espantarmos
'om 0 fato de que 0 senso comum dos psicanalistas 0 exile de
qualquer reflexao ponderada, para se abstrair numa noc;;ao como
a rragilidade do eu, cuja pertinencia se mede mais uma vez, para
II sujeito Gide, pela asserc;;ao que ele pode produzir
sem que sua
conduta a desminta. "Niio me sucedeu renunciar muitas vezes:
um atraso, eis tudo 0 que con segue de mim 0 reves." 25
Sera preciso, para Ihes despertar a atenc;;iio, mostrar-Ihes 0
manuseio de uma mascara que s6 desmascara a figura que ela
rcpresenta ao se desdobrar, e que s6 a representa ao tornar a
mascara-Ia? E com isso Ihes explicar que e quando esta fechada
que ela a comp6e, e que e quando esta aberta que a desdobra?26
Quando Gide, diante de Robert de Bonnieres, declara: "Devcmos todos representar" ,27e quando, em seu ironico Paludes,28
sc interroga sobre 0 ser e 0 parecer, aqueles que, por terem uma
mascara de aluguel, se convencem de que tern urn rosto embaixo
del a, pensam: "Iiteratura!",
sem desconfiar que ele exprime ali
urn problema tao pessoal, que e, pura e simplesmente, 0 problema
da pessoa.
o ideal do eu, de Freud, pinta-se sobre essa mascara complex a
c se forma, com 0 recalque de urn desejo do sujeito, pela adoc;;ao

24. As duas express5es,
Voyage d'Urien e voyage du Rien, tem completa
homofonia em frances. (N.E.)
25. Citado por Delay, II, p.479, de Si le grain ne meurt, p.357, 0 que convem
aproximar do "Tanto pior, agirei de outro modo" (Delay, II, p.l8), escrito em
seu caderno de notas no dia 1 de janeiro de 1891, sob 0 impacto da grande
recusa que ele sofreu por parte de Madeleine.
26. Essa mascara esta a disposi"iio deles no capitulo" Arte" da Anthropologie
structurale de nosso amigo Claude Levi-Strauss, especialmente nas p.287-90
IAmropologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1975).
27. Delay, II, p.70, citando a cena de Si le grainne meurt, I, p.274-5, e lembrando
que Gide da a formula do "puro segredo" de sua vida.
28. E no Journal-1881 , p.25, citado em Delay II, p.52.
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inconsciente da imagem mesma do Outro que desse desejo detent
o gozo, juntamente com 0 direito e os meios.
menino Gide, entre a morte e 0 erotismo masturbatorio,
s6
tcm do amor a fala que protegc e a que interdita; a morte levOll
com. se~ pai aqucla que humaniza 0 desejo. POl' isso e que ()
deseJo fIca, para ele, confinado no clandestino.
Certa tarde, da qual ele nos fala, foi para ele 0 encontro de
seu destino, a ilumina9ao de sua noite e seu compromisso com
os votos. Votos em nome dos quais deveria fazer de sua prima
Madeleine Rondeaux sua esposa, e que Ihe descortinaram 0 que
ele sustentou, ate 0 fim, tel' sido 0 unico amor.
Como conceber 0 que se produziu nesse instante que" decidiu
sua vida" e que, escrevendo A porta estreita, ele nao consegue
"rel~emorar
sem angustia"? Que e essa "embriaguez
de amor,
de ~lCda~~, de uma mes~la indistinta de entusiasmo, abnega9ao
e vlrtude , na qual ele IIlvoca a Deus para "se oferecer nao
mais c~ncebendo outro objetivo em sua vida senao 0 de pro'teger
essa cnan9a contra 0 medo, contra a dor, contra a vida" ?29
Ainda que fizessemos desse acontecimento,
como tende Jean
Delay, uma fo!ma9ao mftica da memoria, ele s6 Faria ser mais
significativo. E que, em sua condi9ao de menino de treze anos
as voltas com os mais "inflamados
tormentos" da infiincia n~
presen9a de uma menina de quinze, essa voca9ao para proteg~-la
assinala a imis<;:ao do adulto. Esse adulto e ainda mais certeiramente identificavel com a propria pessoa de quem ele a protege,
na medida em que e sua presen9a nesse momento, no pavimento
que 0 jovem Andre atravessou num fmpeto, que 0 impeliu para
a casa devido a atra9ao pela c1andestinidade,
se e que nao foi
ela 0 objeto de sua visita. Trata-se, em outras palavras, de sua
amavel tia, disposta a dissipar ali os calOl'es de Fedra nao
importando 0 que Fosse utilizado, segundo as duas versoes dadas
por Gide, para secunda-Ia nisso.
Ora, essa pessoa, a acreditarmos em A porta estreita, que pelo
menos traz aqui a verdade da fic<;:ao, desempenhou junto ao
rapazola precisamente 0 papel de sedutora, e nao podemos deixar
de destacar que suas manobras se assemelham singularmente as

o

supliciantes delfcias30 das quais a confissao que Gide nos fez
'm Et nunc manet in te, tida como escandalosa, quer elas se
Icnham situado ou nao durante sua viagem de nupcias, corresponde bem ao que ele mal dissimulava de suas fascina<;:oes mais
febris.
Parece, pOltanto, que aqui e na mulher que 0 sujeito se
descobre transmudado como desejante. Putifar oculta-se sob a
Pasifae em quem ele diria transformar-se,
mugindo ao se abrir
a penetra9ao da natureza, tal como 0 modelo de sua tia se adi.vin~a
ali on de Jean Delay 0 indica, sob 0 mimodrama de sua hlstena
infantil.
Atraves disso, no imaginario, ele se toma 0 filho desejado,
isto e, aquilo que the faltou na insondavel rela9ao que uniu 0
menino as ideias que cercaram sua concep9ao, e tambem lhe
retorna urn pouco daquela gra9a cuja absoluta ausencia, em sua
foto de crian9a, despertou no sr. Fran90is Mauriac uma especie
de horror teologal.
Mas essa transforma9ao
vem apenas como resfduo de uma
subtra9ao simb6lica que se fez no lugar em que 0 menino,
confrontado com a mae, so pode reproduzir a abnega9ao de seu
gozo e 0 involucro de seu amor. 0 desej~ deixou aIi somen!e
sua incidencia negativa, para dar forma ao Ideal do anJo que nao
poderia ser ro9ado por um contato impuro.
31
Se e mesmo amor esse amor "embalsamad0
contra 0 tempo" ,32 do qual Gide diria: "Ninguem po de suspeitar 0 que e 0
amor de urn uranista" ,33 por que fechar-se a seu testemunho?
Sera pOl' ele nao ser conforme a compreensao do amor c~mo
mensageiro do cora9ao, com a qual convem dizer que os pSlcanaIistas, na quimera genital-oblativa,
se conformaram?
Ora como Jean Delay aponta muito bern, nao ha nada af que
nao se 'apoie numa tradi9ao muito antiga e qu: nao tor~e I~gfti~a
a evoca9ao dos la90s mfsticos do amor cortes. 0 propno Glde
nao teme aproximar sua uniao, por mais burguesamente
selada
que tenha sido, da uniao mfstica de Dante e Beatriz. E, se os

30. Cf.
.\1.

12.
13.

EI nunc mallet

ill

Ie,

Ed. Ides et Calandes, Neuchatel e Paris, pAl.

Cf. Delay, I, nota da p.225.
Relata de Roger Martin du Gard, em Schlumberger, p.193.
Idem, em Schlumberger, p.186 e 193.

psicanalistas fossem capazes de entender 0 que seu mestre disse
sobre 0 instinto de morte, poderiam reconhecer que uma realiza<rao da vida pode confundir-se com 0 anseio de por fim a ela.
De fato, 0 senti men to de Gide por sua prima foi mesmo 0
cumulo do amor, se amar e dar aquilo que nao se tern e se ele
Ihe deu a imortalidade.
Esse amor que ganha corpo por uma medita<rao maniquefsta
tinha que nascer no ponto em que a morte ja havia substitufdo
o objeto faltante. Reconhecemos
sua passagem na suposta irma
que Gide da a si mesmo nos Cadernos de Andre Walter, para
fazer de sua herofna aquela que substitui sutilmente na defunta
a sua imagem.34 Ele mata essa irma imaginaria em 1885, ou
seja, para faze-fa nascer com ele, na idade que tern Madeleine
quando dela se apodera seu amor. E, a despeito do sr. Jean
Schlumberger,35 nao ha como nao dar importancia ao que Gide,
em suas derradeiras lutas para levar Madeleine ao casamento,
escreve a seu respeito a Valery: "Ela e MoreJla.'d6 Mulher do
alem, renegada em sua filha, que morre quando Poe a chama
pOI' seu nome, 0 qual era preciso silenciar. .. 0 criptograma da
posi<rao do objeto amado em rela<rao ao desejo esta af, em sua
duplica<rao voltada para ela mesma. A segunda mae, a do desejo,
e mortffera, e isso expJica a facilidade com que a forma ingrata
da primeira, a do am or, vem substituf-la, para se sobrepor,37 sem
que se rompa 0 encanto, a da mulher ideal.
Resta saber pOI' que 0 desejo e sua violencia, a qual, embora
Fosse a da intrusa, nao deixava de tel' eco no jovem sujeito (Jean
Delay 0 acentua com muita precisao), nao romperam esse encanto
mortffero, depois de the terem dado forma.
Aqui, cremos que Jean Delay esta numa pista con'eta, quando
ve em Madeleine
a razao ultima de esse amor tel' tido qu

Cf. Delay, I, pA94 e nota. - Cahiers d'Andre Walter, op. cit., pAO-1.
35. A quem essa aproximayuo parece "propriamente despropositada". Schlu/II·
berger, p.80.
36. Delay, II, p.98, 173, e tambem I, p.300. [Morella e 0 personagem-tftulo d
um dos contos de Edgar Allan Poe. (N.E.)]
37. 0 livro de Jean Delay e repleto desses testemunhos de urn fen6meno bannl,
mas que ganha relevo aqui pela devastayuo em que se inscreve. Cf. Ainsi .1Oil-il,
p.128.
'

permanecer nao realizado, exceto que, como que se conc~ntrand~
na parede de vidro que separava os dois seres aos quaIs ele da
vida para nos, talvez Delay se engane com sua espessura, para
crer em sua fragilidade.
Que Madeleine
quis 0 casamento casto, eis algo sobre 0
qual 0 livro nao deixa duvidas. Mas ela 0 quis com base em
fundamentos
inconscientes,
que se revelaram os mais convenientes para deixar 0 impasse de Andre no estado em que se
achava.
A coisa e manifesta, como sucede as mais diffceis de vel', sob
uma forma que se torna a mais patente, uma vez apontada. A
aboJi<rao, na menina, de qualquer olhar para a mae, depois de
esta haver abandon ado a famnia, e 0 indfcio garante de que 0
desejo salutar, pelo qual 0 menino sem gra<ra vira imprimir-se
nele uma imagem de homem, nao mais retornaria de fora.
POJ'tanto, nao e preciso ser grande especialista para IeI' isso
sob a pena de Madeleine: ela permanece, durante muito tempo,
apos 0 drama e bem para-alem da fronteira do casamento, fixada
em seu amor pelo pai. Basta-Ihe anotar suas inclinac;6es fntimas
para que, na terceira linha, evoque a imagem dele, ou seja,
"
d0 a I'
cntendendo-o no senti 'd 0 proprio:
em. 38
Que teria acontecido
se Madeleine houvesse oferecido a
Andre, de Mathilde, sua mae, com quem se parecia, uma fig'Jra
que a cor do sexo houvesse reanimado?
De nossa parte, cremos que, para abrac;ar essa Ariadne, terIhe-ia sido preciso matar urn Minotauro surgido de entre seus
brac;os.
Decerto Gide tera sonhado ser Tesell. Mas, houvesse c destino
da docil Ariadne sido mais curto, nem pOl' isso a vicissitude de
Teseu teria sido alterada.
Nao e apenas pOl' viral' mais a direita do que
() desejo, no ser hllmano, cria dificuldades.

a

esquerda

que

34.

IX. Entre outros, vel' Delay, II, p.187: "Talvez eu s6 conheya bem dois estados
dc espfrito quanto as coisas da vida: a inquietayao pelo futur~, a tristeza pela
saudade de papai. .." - carta de Madeleine Rondeaux a sua tIa JulIette Glde,
dc outubro de 1892. E ainda, em Delay, II, p.2S, note-se a citayuo do DH11'1o
de
Madeleine que a nota 3 situa em fevereiro de 1891.
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o privih~gio de urn desejo que assalta 0 sujeito nao po de cair
em desuso senao ao ser cern vezes retomada a curva do labirinto
em que 0 fogo de um encontro imprimiu seu brasao.
Sem duvida, 0 selo desse encontro nao e apenas uma marca,
mas um hier6glifo, e talvez de um texto para outros transferido.
POI'em, mesmo todas as metaforas nao esgotarao seu sentido,
que e de nao te-Io, por ser a marca do ferro que a morte imprime
na carne, depois que 0 verbo 0 desembricou do amor.
Essa marca, que talvez nao difira do que 0 Ap6stolo chama
de farpa na carne, sempre foi odiosa para a sabedoria, que tudo
fez para despreza-la.
Observe-se que a sabedoria foi punida por esse aspecto de
escrava que ela preserva atraves dos tempos, que e devido, por
certo, ao embarar;o de arras tar esse ferro sob seu manto, como
se nada estivesse acontecendo.
E poderfamos, voltando a pensar nisso, retomar a questao do
Mestre sob um novo prisma, deixando claro que nao e tanto seu
gozo que 0 ocupa, mas seu desejo, que ele nao negligencia.
Com a degradar;ao dos tempos, parece notavel que seja em
torno de um questionamento
do desejo pela sabedoria que renasce
um drama em que 0 verba esta implicado.
E por isso mesmo que Gide tern sua importancia. Por mais
reles, afinal, que seja sua singularidade, ele se interessa por ela,
e 0 mundo ao qual inquieta em nome dela esta interessado nissa,
pois disso depende uma chance que podemos dizer que e a da
aristocracia. Alias, e a unica e ultima chance que esta tem de
nao ser atirada as ervas daninhas.
Digamos que as ervas daninhas recorrem a uma apelar;ao pelo
que ja forneceram a cultura, e que a psicanalise, feita para levar
a barra do tribunal 0 depoimento mais assombroso nesse debate,
e esperada nele, quando se dissipar 0 estado de incerteza em
ql'.e 0 peso de sua responsabilidade
a fez mergulhar.
Nesse ten'eno, Jean Delay soube perceber na construr;ao de
Andre Gide a per;a essencial, aquela pela qual a fabricar;ao da
mascara, aberta a um desdobramento
cuja repercussao ao infinito
enfra~uece a imagem de Andre Walter (primeiro dos dois volumes), en contra a dimensao da persona em que se converte Andre
Gide, para que ele nos far;a entender que nao esta em outro lugar
senao nessa mascara que se oferece a n6s 0 segredo do desejo,
e com este, 0 segredo de toda nobreza:

Essa per;a e a mensagem de Goethe, da qual Jean Delay
precisa, com uma diferen'ra de poucos dias, com a articula'rao
que ela constitui, a data de imis'rao.39
Para reconhecer 0 efeito decisivo dessa mensagem nessa data,
Ilao houvera ninguem, antes de Jean Delay, senao a mae de
Andre Gide - pelo que se demonstra que a paixao de uma
Illulher desprovida de dons pode conseguir a verdade que 0
mctodo reconstr6i quando se aproxima da finura, sem que 0 bom
senso - no caso, representado por Charles Gide - tenha visto
40
tlf senao fogo.
Jean Delay faz-nos sentir igualmente 0 peso da pe'ra que falta,
:I que e representada
pela perda da quase totalidade das cartas
de Gide, numa correspondencia
que abrangeu toda a sua vida
de homem ate 1918.
E a destrui'rao delas por sua mulher, nessa ocasiao, que
devemos a projer;ao em seu amor, por parte de Gide, de um
depoimento que escandalizou alguns e continua a ser urn prohlema para todos: para 0 qual a analise de Jean Delay traz seu
'sclarecimento, avaliando-lhe a gravidade e selando-o, em suma,
por uma confirma'rao objetiva.41
Esse depoimento, ao qual Gide deu 0 tftulo de Et nunc manet
ill
fe, foi escrito ap6s a morte de sua mulher. 0 tftulo, se
restabelecermos sua cita'rao, esclarece, se e que isso e necessario,
() sentido do texto. Ele evoca 0 castigo, que pesa sobre Orfeu
110 alem-tumulo
do ressentimento de Eurfdice devido a que, por
se ter voltado para ve-Ia quando ambos subiam dos infernos,
Orfeu a condenou a retornar para la.42
Nao e 0 objeto amado, portanto, que esse tftulo invoca, para
permanecer no interior daquele que sob seu signa se declara,
IIIas, antes, urn castigo eterno:

Poenaque respectus43 et nunc manet, Orpheus, in te.

I'J.

Cf. Delay, II, p.155-9, 177, 245ss (capitulo "Premeditations"),

p.264

(0

mito

<It.: Linceu) e p.277.

Carta de Charles Gide a sra. Paul Gide, 16 de abril de 1895, inedita, in
Iklay, p.496-7.
·11. Cf. Delay, I, "De l' angelisme" , p.492-519; 11,"Le mariage blanc", p.557-92,
(' as piiginas magistrais de "La consultation" , p.516-57.
I) Do que convem aproximar uma observayuo do Journal, p.840.
II Meu exemplar, da AIdes, traz aqui uma virgula que as ediyoes crfticas
lontcmporaneas omitem, parece-me que de conformidade com 0 sentido.
,Ill,

Chegaremos nos ao sentido extraordinariamente
ironico que
essa escolha assumiria, ao indicarmos que 0 poem a do Mosquito
do qual ela e extrafda, atribufdo a Virgilio, gira em torno da
morte infligida a esse inseto pela propria mao do pastor cuja
salva~ao, ao acorda-Io com sua picada, ele havia assegurado, e
que as notfcias do inferno que 0 mosquito da em sonho ao pastor
Ihe valerao 0 cenotMio que levara sua memoria a posteridade?
. Na verdade, quase nao pensamos, ao ler essas linhas, em nos
Interrogarmos sobre os limites do born gosto. Elas sac simplesmente atrozes, pela conjun~ao de urn luto que insiste em renovar
seus juramentos - amei-a e a amarei para sempre - com a
miseria de urn olhar que se descerrou para 0 que foi 0 destine
do outro, para quem nada mais resta, para se conter, senao a
devasta~ao de uma priva~ao desumana, surgida da memoria com
o espectro of en dido em sua mais tema necessidade.
Nao nos encarregaremos
de aplicar aqui 0 que professamos
sobre 0 desejo, na medida em que e justamente essa necessidade
que 0 desejo faz retroceder em cada urn. Pois nao ha verdade
nisso que sirva para exercer as fun~oes de juiz.
Nada do desejo, que e falta, pode ser pesado nem posto nos
pratos da balan~a, a nao ser nos da logica.
~ostarfan:os
9u.e esse livro guardasse, para os homens cujo
destIno na vIda e lazer desaparecer 0 suko de uma falta, isto e,
para lodos os homens, e tambem para aqueles que se desolam
com isso, ou seja, muitos dentre eles, sua contundencia de faca.
Bast~ dizer que nao somos daqueles para quem a figura de
MadeleIne, por mais mortificada que apare~a ali, saia disso,
como se pretende, diminufda.
Qualquer sombra que num rosto seja lan~ada da ribalta tragica,
ela nao 0 desfigura. A que Gide projeta aqui parte do mesmo
ponto em que 0 trabalho de Jean Delay instala suas luzes, e de
on de nos mesmos dirigimos a ilumina~ao psicanalftica.
UI~ , sentimento
diferente prova que, ao ser movido pelo
respeltavel, po de ser de urn efeito menos respeitoso.
o sr. Jean Schlumberger recrimina Andre Gide por ter obscurecido a figura de sua mulher, pelo negrume das trevas em
que foi ao encontro dela. Pensara ele esclarecer essas trevas de
suas lembran~as com tintas claras?
E diffcil nao imputar ao importuno uma prctensao reparatoria,
quando ela se esfor~a em vao, para convence-Ia a abandonar
suas ilusoes, contra uma voz defunta. ,

o desafio pelo qual ela e movida a nos produzir urn defensor
d IS virtudes patrfcias (SiC)44tern dificuldade em se sustentar, por
I' pautar
no louver de urn bem-estar burgues, e tambem seu
Il'Slcmunho se enfraquece por uma desaten~ao confessa para com
II que na realidade
se articulava por tras da arte das aparencias.45
Na verdade, a homenagem prestada a essas virtudes faria com
1/11' observassemos,
antes, que a li~a cortesa nada ganha em se
,It!ornar com Courteline,46 e que a observa~ao de "que Gide teve,
1111Ilal,uma felicidade sob medida" ,47 para introduzir a paz
t!omestica nesse conlexto, talvez pare~a deslocada.
Esse depoimento, em suma, limitaria por si so sua importancia
Ih susceptibilidades
de um distinto arrebatamento,
se nao tenlil'sse a nos convencer de que Madeleine era uma tola e de que
II~ ideias de seu mundo, no fim do seculo XIX, equiparavam a
hOll1ossexualidade ao canibalismo,
a bestialidade dos mitos e
IIIlSsacriffcios humanos,48 0 que pressup6e uma ignorancia dos
I lassicos
da qual, em todo caso, Madeleine escapava.
Esse esfor~o, contudo, nao foi inutil para nos fornecer depoiIlIl'nlos mais comprobatorios.
Deles se destaca que Madeleine,
lilla, culta e bem dotada, mas sumamente
reservada, soube nao
VI'I' aquilo que queria ignorar que seu brilho fora de urn cfrculo
IlIlimo poderia se atenuar tanto que nao reteria, em especial, uma
Ill'l'sonalidade mais eficiente para se comunicar; que 0 cristal de
'I'll jufzo, que Gide exaltou, poderia deixar transparecer
0 angulo
49
1'11:1<;0 de sua refra~ao sob facetas de uma certa dureza.
Mas dar a oportunidade
de avaliar, ao pre~o de tra~os de
I Iilsse, a classe
de uma personalidade talvez justifique a imagem,
Ii I qual 0 verdor primeiro de urn Bernard Frank nao se teria
I" ivado, do abra~o do amigo urso.50
II "an

lOp.

Schlumberger,

Madeleine el Andre Gide, Paris, Gallimard,

1956, p.18.

cit., p.184.

II, As pe<;:as de Georges Courteline descrevem,
com sabor e amargura, her6is
como funciomirios
pliblicos,
militares e pequeno-burgueses.
Seu
I Ii II en orne, alem disso,
presta-se ainda ao jogo fonetico com" la lice courtoise" .
IN E.)
Illi'd(ocres,

1/ Op. cit., p.169.
III Op. cit., p.94.
I" I )cpoimento
da sra. van Rysselberghe,
em Schlumberger,
1IIIIIdll Gide, £1 nunc manel in Ie, ed. citada, p.69.

II 1Iii na Ifngua francesa

0 idiomatismo

p.143-4.

pave de l'ours, que expressa

ConIra0 tipo de
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POl' que nao vel' que aquela que esteve sem duvida inteiramente
absorvida no misterio do destino que a uniu a Andre Gide
furtava-se tao certeiramente
a qualquer aproximaC;;ao mundana
quanto se furtou, com certa firmeza gelida, a urn mensageiro
suficientemente
seguro de ser portador da palavra dos ceus para
se imiscuir em sua alcova?51
Ate que ponto ela veio a se transformar naquilo que Gide a
fez ser52 permanece impenetravel,
mas 0 unico ato em que ela
nos mostra claramente distinguir-se
disso e 0 de uma mulhcr,
de uma verdadeira mulher em sua inteireza de mulher.
Esse ato foi 0 de queimar as cartas - que eram 0 qu'
Madeleine possufa "de mais precioso". Que ela nao tenha dado
outra razao para isso senao 0 tel' "tido que fazer alguma coisa" 5 \
acrescenta ao ato 0 signo da FUria provocada pela unica traic;;ao
intoleravel.
o amor, 0 primeiro a que tivera acesso longe dela aquck
homem cujas feic;;6es the haviam deixado transparecer cern vez's
a fugaz convulsao, ela 0 reconhece pelo que Ie no rosto del ':
menos nobreza, diz simplesmente.54
Desde entao, 0 gemido de Andre Gide, 0 de uma femea55 dl'
primata ferida no ventre, com 0 qual ele pranteia a extirpac;;'o
do desdobramento
de si mesmo que eram suas cartas - raze 0
pela qual as chamava de seu filho -, so faz parecer que preenclw
com exatidao 0 vazio que 0 ato da mulher quis abrir em seu s 1',
longamente escavado pOl' uma apos outra das cartas atiradas ao
fogo de sua alma flamejante.

ajuda ou elogio que e urn desservi<ro a quem 0 recebe; Lacan altera a exprcssnll
para pave du Lion. (N.E.)
51. Cf. correspondencia de Claudel e Gide, estabelecida por Robert Mnllt I
(Gallimard). Carta de Madeleine Gide a Paul Claudel, de 27 de agosto de 19 ,
respondendo a lIm bilhete de Paul Claudel, igualmente reproduzido.
52. "Alissa (...) ela nao era, mas transformou-se nela", respondeu Andre Gillt
a lima pergunta de Jean Delay. Delay, I, p.502-3; II, p.32.
53. Cf. Schlumberger, p.197.
54. Op. cit., p.199.
55. Ha que fazer justi<ra ao S1'. Jean Schlumberger por ter percebido esse IlIdl'
feminino dos longos prantos de Andre Gide. Ele deduz daf 0 que uma alillllh
mais viril deveria ter inspirado no escritor: "for<rar a porta de sua mulher". PiliII
que? Para the dar urn beijinho, sem duvida, e acertar as coisas. Cf. Schlumbcl'I\I'1
p.213.

Andre Gide, revolvendo no corac;;ao a intenc;;ao redentora que
1111
ibui ao olhar que nos retrata - sem dar importancia a sua
II'spirac;;ao ofegante - aquela passante que atravessa seu trespliSSCsem cruzar com ele, engana-se. Pobre Jasao, que, tendo
poll'lido para a conquista do tosao dourado da felicidade, nao
1l'l'onhece Medeia!
Mas a questao que queremos destacar aqui esta em outro
11I)'ar. E passara pelo riso diversamente modulado pelas leis da
IHllidez, que acolhe a notfcia, pOl' Gide inocentemente propagada,
dl' seu drama, pois, a perda que ele proclama ser a do mais
I'lccioso legado que destinava a posteridade,
esse riso da a
II·sposta.
Esse riso reduziu 0 proprio Gide a sorrir porter
escrito:
I ,,56 M as,
"Talvez nunca tenha havt'd 0 correspon d~"
encta mats b ea.
II rato de te-Ia pranteado como tal, de nos tel' dado 0 testemunho
dD golpe desferido em seu ser pOl' esse luto, em termos que so
II' 'ncontraria
na perda de Madeleine, depois de os anos lhe
IIl1vcrem estranhamente
devolvido a confianC;;a e a proximidade
dcla, porventura nao merece isso que 0 pesemos? E como pesa-lo?
Esse riso, deve-se reconhecer, nao tern 0 sentido da indiferenc;;a
10m que 0 autor do livro que acabamos
de incluir nesse registro
IIOS diz tel' acolhido, no fundo de urn camarote do Vieux
('olombier, a queixa de Gide. E seria uma tolice atribuf-lo a
ohscenidade propria aos cfrculos de amizade.
Nesse riso, antes, ouvimos ressoar 0 senti do humano desperlido pela grande comectia, e nao abafaremos 0 eco que ele recebe
do inimitavel imbroglio em que Moliere nos apresenta 0 enalII' 'imento do cofrinho de Harpagon57 pelo quiproquo que faz
Illin que esse objeto substitua sua propria filha, quando e urn
Ipaixonado que the fala dela.
[sso quer dizer que nao visamos aqui a perda sofrida na
('wTcspondencia de Gide pela humanidade, ou pelas humanidaIb, mas a troca fatfdica pela qual a cartalletra assume 0 proprio
lugar de onde 0 desejo se retirou.

II Cr. a nota da p.83 do complemento do Journal, apensa a Et nunc ... na edi<rao
Ii,' NcuchiiteL
I Pcrsonagem central de 0 avarento, de Moliere (1668). (N .E.)

Na ultima pagina do livro em que, em seguida a Et lUll/('
manet in te,58 sao coligidas as paginas que, no tocante as relac;:o's
de Gide com Madeleine, completam 0 Diario, lemos, na COil
clusao de linhas que nos fazem zumbir a cabec;:a, esta frase: "qu'
mais nao oferece, no lugar ardente do corac;:ao, senao urn furo."
Ela parece cravar-nos a queixa do am ante sobre 0 lugar deixado
deserto no amago do ser amado.
Ora, teremos lido mal: trata-se do vazio deixado para 0 leitor,
pela supressao das paginas aqui restabelecidas,
no texto do
Diario. Mas foi ao ler mal que todavia lemos bem.
Eis, pOl'tanto, onde se rompe essa ironia de Gide, que seria
quase unica, nao houvesse Heine, a evocar a estocada mortal
com que, para ele, 0 amor foi atingido: aquele "Nao, nao seremos
verdadeiros
amantes, minha cara", cuja anotac;:ao Jean Delay
destaca em seu cademo de 3 de janeiro de 1891, para acompanhar
seu caminho e suas sequencias nos papeis e nas obras.59
Eis on de se extingue a coragem daquele que, para fazcr
reconhecer
seu desejo, exp6s-se a derrisao e ate arriscou ()
infortunio - no qual tambem 0 abandon a a intuic;:ao que, de SCLI
Corydon, "fez mais do que um panfleto" ,60 tomando-o, antcs,
urn espantoso apanhado da teoria da libido.
E af que verga 0 humor de urn homem a quem a riqueza
assegurou a independencia, mas a quem 0 faro de haver levantado
a questao de sua particularidade
colocou na postura de Mestrc,
para-alem de sua burguesia.
Essas cartas em que ele depositou sua alma, elas, .. nao tinham
copia [double]. E sua natureza de fetiche, evidenciada, provoca
o riso que acolhe a subjetividade apanhada desprevenida.

Edic;:aode Neuchiitel.
Essa ironia quase parodista das obras. desde as Poesias ate Pantanais, Delay
a comenta nos termos seguintes, onde desponta 0 tom da dele, quando, a prop6silo
da preciosa Tentativa aNlorasa, conclui: "Em sum a, Luc, encantado pOl' realizal'
seu desejo, desencanta-se com ele ao realiza-Io e se descobre desolado, enquanlO
Gide, exprimindo 0 desejo desse duplo em vez de vive-Io, tambem se desencantll
com ele, mas num sentido completamente diferente: desenfeitip-se dele c s'
torn a alegre, de modo que 0 desencanto no sentido de encanto e um reencanlU
mento no sentido de canto."
60. E como 0 considera 0 sr. Franc;:ois Porche, cujo julgamento e coligido no
volume da NRF.

Tudo acaba em comedia, mas, quem pora fim ao riso?
Scra 0 Gide que se contentou, em seus dias derradeiros, em
dl'ixar fluir no papel, entremeadas,
as historias de almanaque,
,IS Icmbranc;:as infantis e as proezas da sorte que extraem de seu
(1.I'.I'im seja uma estranhafosforescencia?61
"Signora Velcha, a senhora ja acabou?" - de onde vinha,
1l0S labios de mocinhas como todo 0 mundo, suas primas, 0
('I\cantamento para elas irrevogavel de se arriscarem, que elas
\ ('('ta vez the revelaram naquele canto de telhado inacessfvel em
que 0 escandia sua danc;:a? Do mesmo fatfdico trio de feiticeiras
qlle se representaram em seu destino.
E a mao que 0 transcreve, sera ainda a dele, quando the sucede
jll poder acreditar
que esta morto? Imovel, sera ela a mao do
Iidolescente preso nas geleiras do polo da viagem d'Urien, e que
I'xibe estas palavras que podemos ler: Hie desperatus?62 Irrequicta, imitara ela 0 martelar agoniado no piano ao qual Gide
Iitribuiu, na morte de sua mae, a musica de urn decepcionado
,'sforc;:o em direc;:ao a beleza? Haec desperata?63
movimento dessa mao nao esta nela mesma, pOl'em nestas
Iillhas, as minhas, que aqui dao continuidade as que Gide trac;:ou,
" nas suas, Jean Delay, que serao as do Nietzsche que voce nos
Illluncia.
Ele so se detera, esse movimento, no encontro marcado que
voce ja conhece, pois vai ao encontro dele, na pergunta sobre a
II 'ura oferecida pelo verbo para-alem da comedia, quando, por
" mesma, ela vira uma farsa: como saber, dentre os saltimbancos,
quem sustenta 0 verdadeiro Polichinelo?64

o

58.

59.

f. Delay, I, p.184. Ainsi .wit-il, p.95-6.

101
It

j

Delay, II, p.211.

Dclay, II, p.50 I.
I,·cco. ecco, it vera Pulcinella: quem se lembrar do lugar em que Nietzsche
,.V(l~a esse grito da tribuna de um monge em Napoles, agitando um crucifixo,
1111 nos-a prazer fornecendo-nos sua referencia, que nao conseguimos localizar.
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'monstrarmos
que ela a completa, diremos que ela fornece a
vndade da Critica.
Do mesmo modo, os postulados com que esta ultima se conclui
o alibi da imortalidade em que ela recalca 0 progresso, a
antidade e ate 0 am or, tudo 0 que possa vir de satisfatorio da
Il'i, e a garantia que Ihe e necessaria, de uma vontade, para 0
qual 0 objeto a que a lei se refere seja inteligfvel, perdendo ate
Illcsmo 0 apoio raso da fun~ao de utilidade em que Kant os
I onfinava
- restituem a obra seu diamante de subversao. Com
II que se explica
a incrfvel exalta~ao que dele recebe todo lei tor
uao prevenido pelo fervor academico. Efeito que, mesmo tendo
ioo percebido, em nada sera prejudicado.

II

Este te.xto d~veria servir de prefacio para A filosofia na elleo
va. FOI pubhcado na revista Critique (n2191, abri1 de 1963),
sob a forma de uma resenha da edierao das obras de Sack
a que era destin ado. Ed. du Cercle du Livre Precieux, 1963,
15 vols.
QU? a obra de Sade antecipa Freud, nem que seja no tocante ao
catal.ogo das per~e.rs6es, e uma estupidez que se rediz nos textos
e cUJa respo,n~ablhdade, como sempre, cabe aos especialistas.
Ao contrano, .sustentamos que a alcova sadiana iguala-se aos
lugar~s dos qU.aJs ~s escolas da antiga filosofia retiraram SCli
no~.e, AcademIa, Llceu, Stoa, Aqui como la, prepara-se a ciencia
retlflcando a posi~ao da etica, Nisso, sim, opera-se urn aplana
me,nto que te.m que caminh~r c~~ anos nas profundezas do gosto
paJa ~ue a via de Freud seJa vlavel. Contem mais sessenta pam
que dlgamos 0 pOl'qUe de tudo isso,
,S~ Freud pode enunciar seu princfpio do prazer sem sequcr
tel t~do qu~ .se preo.c~par em marcar 0 que 0 distingue de Sua
fun~ao n~ etIca tradlclOnal, e sem correr maior risco de que el .
Fosse ouvldo, num eco ao preconceito inconteste de dois milenios
como le~bran~o a atra~~o que preordena a criatura a seu bem:
c,?m. a ps!cologla que se mscreve em diversos mitos de benevolencla, so podemos render homenagem
a ascensao insinuantc
ao lon~o do se~ulo XIX, do tema da "felicidade no mal",
'
~qllI.' Sa.de e 0 pass.o inaugural de uma subversao da qual,
pOl maJS plca~te que ISSO pare~a, considerada
a frieza dess'
h~mem, Kant e 0 ponto decisivo, e jamais identificado, ao qu '
salbamos, como tal.
~ filo~o!ia
razao pratlca.

na alcova surge oito anos depois. da Critica do
Se, depois de ter visto que e compatfvel com esta,

l)ue fiquemos bem no mal, ou, se preferirmos, que 0 eterno
kminino nao eleve as alturas, poderfamos dizer que essa virada
loi feita com base numa observa~ao filologica: nominalmente,
que 0 que fora aceito ate entao, que ficamos bem no bern, repousa
ulima homonfmia que a lfngua alema nao admite: Manfiihlt sich
u'oh! im Guten. E des sa maneira que Kant nos introduz em sua
N(/zao pratica.
a princfpio do prazer e a lei do bem que e 0 wahl, digamos,
II bem-estar.
Na pratica, ele submeteria 0 sujeito ao mesmo
('Ilcadeamento fenomenico que determina seus objetos. A obje~ao
que Kant faz a isso e, segundo seu estilo rigoroso, intrfnseca.
N 'nhum fenomeno po de prevalecer-se de uma rela~ao con stante
I 11m 0 prazer.
Nao se pode enunciar nenhuma lei de tal bern,
portanto, que defina como vontade 0 sujeito que a introduz em
',lIa pritica.
Assim, a investiga~ao do bem seria urn impasse, se ele nao
Il'uascesse - das Gute, 0 bem que e objeto da lei moral. Ele
IlllS C apontado pela experiencia que temos de ouvir dentro de
1I0S ordens
cujo imperativo se apresenta como categorico, ou
(' ja, incondicional.
Note-se que esse bem so e suposto como 0 Bern pOl' se propor,
I 111110
acabamos de dizer, a despeito de qualquer objeto que Ihe
IlIlponha sua condi~ao, pOl' se opor a seja qual for dos bens
IIIL''rtos que esses objetos possam trazer, numa equivalencia de
IIIIUcfpio, para se impor como superior par seu valor universal.
ssim, seu peso so aparece pOl' excluir, pulsao ou senti mento,
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tudo aquilo de que 0 sujeito pode padecer em seu interesse pOI
um objeto, 0 que pOl' isso Kant designa como" patologico" .
Logo, seria pOl' uma induc;ao baseada nesse efeito que n II'
encontrarfamos
0 Bem Supremo
dos Antigos, se Kant, como I'
seu costume, nao tivesse ainda esclarecido que esse Bem n' 0
age como contrapeso, mas, pOl' assim dizer, como antipeso, iSlo
e, pela sUbtrac;ao de peso que ele produz no efeito de amor-proprio
(Selbstsucht)
que 0 sujeito sente como satisfac;ao (arroganlill)
de seus prazeres, porquanto urn olhar para esse Bern toma es. 'S
prazeres menos respeitaveis.1
Textual, assim como sugestivo.
Retenhamos
0 paradoxa
de que e no momenta em que 0
sujeito ja nao tem diante de si objeto algum que ele encontl'lI
uma lei, a qual nao tem outro fenomeno senao alguma coisa .ill
significante, que e obtida de uma voz na consciencia e que, ao
se articular nela como maxima, prop6e ali a ordem de uma razao
puramente pratica, ou vontade.
Para que essa maxima sirva de lei, e necessario e suficienlt'
que, na experiencia de tal razao, ela possa ser aceita como
universal pOl' direito de logica. 0 que, lembremos sobre essl'
direito, nao quer dizer que ela se imponha a todos, mas qUI'
valha para todos os casos, ou, melhor dizendo, que nao valhll
em nenhum caso, se nao valeI' em todos.
Mas, devendo essa experiencia ser de razao, pura ainda qut'
pr<itica, ela so pode tel' exito em relac;ao a maximas de urn tipo
que permita uma apreensao analftica em sua deduc;ao.
Esse tipo e ilustrado pela fidelidade que se imp6e na devoluc;ao
de urn deposito,2 repousando
a pratica do deposito nos dois
ouvidos que, para constitufrem 0 depositario, tern que se fechal
a qualquer condic;ao que se oponha a essa fidelidade. Em outras
palavras, nao ha deposito sem depositario a altura de sua incum
bencia.
Poder-se-a sentiI' a necessidade de urn fundamento mais sin
tetico, mesmo nesse caso evidente. IIustremos sua falta, p<lI

nosso turno, ainda que ao prec;o de uma irreverencia, atraves de
Illna maxima retocada do pai Ubu: "Viva a Polonia, pois, se
tlao houvesse a Po16nia, nao haveria poloneses."
Nao va ninguem aqui duvidar, pOl' alguma lentidao ou ate
1'Jl1otividade, de nos so apego a uma liberdade sem a qual os
povos se enlutam. Mas sua motivac;ao, aqui analftica, apesar de
il'l'cfutavel, presta-se a que 0 indefectfvel seja temperado pela
ohservac;ao de que os poloneses fizeram-se distinguir desde
s 'mpre pOl' uma nota vel resistencia aos eclipses da Po16nia, e
Itlcsmo a deplorac;ao que se seguia.
Deparamo-nos
com 0 que leva Kant a tel' boas raz6es para
!'xprimir 0 pesar de que, a experiencia da lei moral, nenhuma
il\tuic;ao oferec;a urn objeto fenomenico.
Havemos de con vir que, ao longo de toda a Crftica, esse
ohjcto se furta. Mas e adivinhado pelo rastro deixado pela
lmplacavel sequencia
trazida pOl' Kant para demonstrar
sua
l'squiva, e da qual 0 livro extrai esse erotismo, sem duvida
il1ocente, mas perceptfve!,
cuja solida fundamentac;ao
iremos
Illostrar pela natureza do referido objeto.
Eis pOl' que rogamos que se detenham neste exato ponto de
tlossas Iinhas, para retoma-las posteriormente,
todos aqueles de
1l0SS0Sleitores que estiverem, no tocante a Critica, numa relac;ao
lIinda virgem, pOl' nao a haverem lido. Que verifiquem se ela
Il'm mesmo 0 efeito que afirmamos,
e ao menos Ihes prometemos
() prazer que e transmitido pOl' essa fac;anha.
Os outros nos acompanharao
agora na Filosofia na alcova,
llli pelo menos em sua leitura.
P:lnfleto, revela-se ela, pOl'em dramatico, onde uma iluminac;ao
l''\nica permite ao dialogo e aos gestos prosseguirem
ate os
limites do imaginavel: essa iluminac;ao apaga-se par urn momenta
para dar lugar, pantleto dentro do panfleto, a urn libelo intitulado:
.. Franceses, mais urn esforc;o, se quereis ser republicanos ... "
que af se enuncia e comumente entendido, se nao apreciado,
1'01110uma mistificac;ao. Nao e preciso ser alertado pela reconhccida importancia do sonho dentro do sonho, pOl' apontar uma
ll'1ac;ao mais proxima do real, para vel' no desprezo: no caso;
II 'Ia atualidade historica, uma indicac;ao do mesmo tlpO. Ela e
palcnte, e melhor faremos em examina-Ia duas vezes.

o

I Remeteremos
a tradu~iio muito aceitavel de Barni, que remonta a 1848, aqll
em suas p.247 e seguin'tes, e a edi~ao Vorlander (da Meiner) quanto ao tCXll1
alemao, p.86.
2. Cf. 0 esc61io do teorema III do primeiro capitulo
pure pratique, Barni, p.163; Vorl ander, p.3!.
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Digamos que a eficacia do libelo e dada na maXIma qUl'
propoe ao gozo sua regra, insolita ao se dar 0 direito, a maneirll
de Kant, de se afirmar como regra universal. Enunciemos
a
maxima: "Tenho 0 direito de gozar de teu corpo, pode dizer-m'
qualquer urn, e exercerei esse direito, sem que nenhum limit,
me detenha no capricho das extorsoes que me de gosto de ncl '
saciar."
Essa e a regra a qual se pretende submeter a vontade de todos,
pOl' menos que uma sociedade a implemente atraves de sua coers:ao.
Humor negro, na melhor das hipoteses, para qualquer s I'
sensato, ao tornar a partir da maxima para 0 consentimento
que
nela se supoe.
Mas, afora 0 fato de que, se ha uma coisa a que nos habituou
a dedus:ao da Critica, foi a distinguir 0 racional do tipo d'
sensatez que nao passa de urn recurso confuso ao patologico,
sabemos agora que 0 humor e 0 transfuga na comicidade da
propria funs:ao do "Supereu"
- 0 que, para animal' com uma
metamorfose essa instancia psicanalftica e arranca-Ia do retorno
de obscurantismo
em que a empregam nossos contemporaneos,
po de igualmente apurar 0 sabol' da prova kantiana da regra
universal com a pitada de sal que Ihe falta.
Assim, nao somos nos incitados a levar mais a serio aquilo
que se nos apresenta como nao 0 sendo em absoluto? Nao
perguntaremos,
e claro, se e necessario nem suficiente que uma
sociedade sancione urn direito ao gozo, permitindo
a todos
valerem-se dele, para que a partir daf sua maxima pretexte
imperativo da lei moral.
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Nenhuma legalidade positiva pode decidir se essa maxima c
capaz de assumir a categoria de regra universal, uma vez quc,
do mesmo modo, essa categoria pode eventualmente
opo-Ia a
todas.
Essa nao e uma questao que se decida simples mente ao
imagina-Ia, e a extensao a todos do direito que a maxima invoc<l
nao e aqui 0 que esta em pauta.
Nao se demonstraria
nisso, na melhor das hipoteses, senao
uma possibilidade do geral, que nao e 0 universal, 0 qual toma
as coisas como estas se fundamentam,
e nao como se dispoem.
E nao se pode omitir esta oportunidade de denunciar a exor.
bitancia do papel conferido ao momenta da reciprocidade
nas
estruturas, sobretudo subjetivas, que a repelem intrinsecamentc.

A reciprocidade,
relas:ao reversfvel, pOI' se estabelecer numa
linha simples que une dois sujeitos que, pOI' sua posis:ao "recfproca" , tomam essa relas:ao como equivalente, dificilmente consegue colocar-se como 0 tempo logico de uma travessia do sujeito
t:m sua re1as:ao com 0 significante, e muito menos como etapa
de algum desenvolvimento,
aceitavel ou nao como psfquico (on de
a crians:a sempre tern as costas largas para Ihe aplicarem a
inlens:ao pedagogica).
Seja como for, ja e urn ponto a ser conferido a nossa maxima
que ela possa servir de paradigma de urn enunciado que exclui
como tal a reciprocidade (a reciprocidade, e nao a incumbencia
de revide).
Qualquer jufzo sobre a ordem infame que entronizaria nossa
maxima, portanto, e indiferente nessa materia, que consiste em
lhc reconhecer ou em Ihe recusar 0 carateI' de uma regra aceitavel
('omo universal na moral, a moral reconhecida desde Kant como
IIIIIa pnitica incondicional
da razao.
E preciso, evidentemente, reconhecer-Ihe esse carateI', pela
simples razao de que seu mero anuncio (seu querigma) tern a
virlude de instaurar, ao mesmo tempo, quer a rejeis:ao radical
do patologico, de qualquer consideras:ao pOl' urn bern, uma paixao
1I1Imesmo uma compaixao, ou seja, a rejeis:ao pela qual Kant
liherta 0 campo da lei moral, quer a forma dessa lei, que e
11IIllbem sua unica substancia, na medida em que a vontade so
S' obriga a ela ao rejeitar de sua pratica tOGa razao que nao seja
d . sua propria maxima.
Certamente, esses dois imperativos, entre os quais pode ser·
\'sticada ate 0 estilhas:amento da vida a experiencia moral, sao-nos
IIIIPOStOS,no paradoxa sadiano, como ao Outro, e nao como a
116s mesmos.
Mas af s6 ha distancia a primeira vista, pois, de maneira
11Ilcnle, 0 imperativo moral nao faz menos que isso, ja que e a
parlir do Outro que sua ordem nos solicita.
Aqui percebemos
revelar-se nuamente aquilo em que nos
IIltl'oduziria a parodi a, acima citada, do universal evidente do
i1I'vcr do depositario, ou seja, que a bipolaridade pela qual se
Ilisiaura a Lei moral nao e nada alem da fenda do sujeito operada
pm qualquer intervens:ao do significante:
nomeadamente,
do
HIj 'ilO da enuncias:ao para 0 sujeito do enunciado.
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A Lei moral nao tem outro princfpio. Mas e preciso que isso
fique patente, a menos que nos prestemos a mistifica<;ao que a
piada do "Viva a Polonia!" faz sentir.
Nesse aspecto, a maxima sadiana e, por se pronunciar pela
boca do Outro, mais honesta do que 0 recurso a voz interior, ja
que desmascara a fenda, comumente escamoteada, do sujeito.
o sujeito da enuncia<;ao distingue-se dela tao c1aramente
quanta do "Viva a Polonia", onde apenas se isola 0 que sua
manifesta<;ao sempre evoca de fun.
Basta que nos reportemos, para confirmar essa perspectiva, a
doutrina em que 0 proprio Sade fundamenta 0 imperio de seu
princfpio. Trata-se da dos direitos do homem. E pelo fato de
que nenhum horn em pode ser de outro homem propriedade, nem
de algum modo seu apanagio, que nao se pode disso fazer um
pretexto para suspender 0 direito de todos de usufrufrem dele,
cada qual a seu gosto.3 0 que ele soft-era de coer<;ao nao e tanto
por violencia, mas por princfpio, e a dificuldade para quem faz
dela uma maxima esta menos em faze-lo consentir nisso do que
em pronuncia-la em seu Jugar.
POItanto, e realmente 0 Outro como livre, e a liberdade do
Outro que 0 discurso do direito ao gozo instaura como sujeito
de sua enuncia<;ao, e nao de uma maneira que difira do tu cs
que se evoca do fundo mortffero de qualquer imperativo.4
Mas esse discurso e nao menos determinante para 0 sujeito
do enunciado,
ao provoca-lo
a cada endere<;amento de seu
conteudo equfvoco, ja que 0 gozo, ao se confessar impudentemente em suas proprias palavras, faz-se polo de uma dupla em
que 0 outro esta no fossa que ele ja perfura no lugar do Outro,
para ali erguer a cruz da experiencia sadiana.
Adiemos falar de sua mola, para lembrar que a dor, que projeta
aqui sua promessa de ignomfnia, so faz corroborar a men<;ao
expressa que dela faz Kant entre as conota<;6es da experiencia
moral. Ver-se-a melhor 0 que ela vale para a experiencia sadiana
abordando-a pelo que haveria de desconcertante no artiffcio dos
estoicos a seu respeito: 0 desprezo.

3. cr. a edi~iio de Sade apresentada, vol.II1, p.501-2.
4. Tu es (tu es) equivoca com luer (matar). (N.E.)

Imaginemos uma replica de Epfcteto na experiencia sadiana:
"Ve, tu a quebraste" , diz ele, apontando para sua perna. Acaso
n.:uuzir 0 gozo a miseria desse efeito em que trope<;a sua busca
I\ao e transforma-lo em horror?
que mostra que 0 gozo
aquilo pelo qual se modi fica a
l~xperiencia sadiana. Pois ele so projeta monopolizar uma vontade
:to ja have-la atravessado para se instalar no mais fntimo do
sujeito que ele provoca mais alem, ao atingir seu pudor.
Pois 0 pudor e ambiceptivo das conjunturas do ser: entre dois,
() despudor de urn constitui por si so a viola<;ao do pudor do
OlItro. Canal que justifica, se necessario fosse, 0 que logo de
infcio produzimos da asser<;ao, no lugar do Outro, do sujeito.
Interroguemos esse gozo, precario por estar preso, no Outro,
.1 um eco que ele so suscita ao aboli-lo pouco a pouco,
por lhe
jllntar 0 intoleravel. Nao nos parece, afinal, que ele so se exalta
por si mesmo, a maneira de uma outra e horrfvel liberdade?
Oa mesma forma veremos descobrir-se 0 terceiro termo que,
110 dizer
de Kant, faltaria na experiencia moral. Trata-se do
ohjeto, 0 qual, a fim de garanti-Io para a vontade no cumprimento
lIa Lei, ele e obrigado a remeter ao impensavel da Coisa-em-si.
Esse objeto, acaso nao 0 vemos decafdo de sua inacessibilidade,
1I:t cxperiencia sadiana, e revel ado como 0 Ser-af, Dasein, do
Ilgente do tormento?
Nao sem manter a opacidade do transcendente.
Pois esse
()hjeto e estranhamente
separado do sujeito. Observe-se que 0
Ir:tuto da maxima nao precisa aqui ser mais do que urn ponto
Ill' cmissao.
Pode ser uma voz no radio, lembrando 0 alardeado
(lireito ao suplemento de esfor<;o no qual, ante apelo de Sade,
lIS franceses
teriam consentido, transformada
a maxima, para
',lIa Republica regenerada, em Lei orgfmica.
crtos fenomenos da voz, nomeadamente os da psicose, tern
III('smo essa faceta do objeto. E a psicanalise nao estava longe,
('III sua aurora, de referi-los a voz da consciencia.
Vcmos 0 que motiva Kant a considerar que esse objeto se
Ilirta a qualquer determinac,;ao da estetica transcendental, embora
IlilO deixe de aparecer em alguma saliencia do veu fenomenico,
lidO scndo sem eira nem beira, nem sem tempo na intui<;ao, nem
,'Ill modo que se situe no irreal, nem sem efeito na realidade:
11110 C so que a fenomenologia
de Kant falhe aqui, mas e que a
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voz, mesmo louca, impoe a ideia do sujeito, e nao convem quc
o objeto da lei sugira uma malignidade do Deus real.
Seguramente,
0 cristianismo
educou os homens a serem pouco
atentos ao aspecto do gozo de Deus, e e nisso que Kant impoc
seu voluntarismo
da Lei-pela-Lei, que remete, por assim dizer,
a ataraxia da experiencia est6ica. Podemos pensar que Kant esta
sob a pressao daquilo que ouve muito de perto, nao de Sade,
mas de urn certo mfstico de sua regiao, no suspiro que sufoca
o que ele vislumbra para-alem, por tel' visto que seu Deus
desprovido
de rosto: Grimmigkeit? Sade diz: Ser-supremo-emmaldade.
Mas, x6! Schwiirmereien,
negros enxames, n6s vos enxotamos
para vol tar a fun<;ao da presen<;a na fantasia sadiana.
Essa fantasia tern uma estrutura que reencontraremos
mais
adiante e na qual 0 objeto e apenas urn dos termos onde podc
extinguir-se
a busca que ela representa.
Quando 0 gozo sc
petri fica af, ele se torna 0 fetiche negro em que se reconhece a
forma efetivamente oferecida em urn certo tempo e lugar, ainda
nos dias atuais, para que nela se adore seu deus.
E isso que advem do executor na experiencia sadica, quando
sua presen<;a se resume, em ultima instancia, a nao ser mais do
qut, seu illst{umento.
Mas 0 fixar-se seu gozo nela nao 0 livra da humildade de um
ate em que ele nao pode entrar senao como ser carnal e, ate a
medula, servo do prazer.
Duplica<;ao que nao reflete nem reciproca (por que nao mutuaria ela?) a que se operou no Outro pe]as duas alteridades do
sujeito.
desejo, que e 0 fautor dessa fenda do sujeito, sem duvidll
se conform aria em se dizer vontade de gozo. Mas essa denomi
na<;ao nao 0 torn aria mais digno da vontade que ele invoca no
Outro, provocando-a
ate 0 extrema de sua separa<;ao de SCli
pathos, pois, para faze-Io, ele ja come<;a derrotado, fadado :
impotencia.
E que ele come<;a submetido ao prazer, cuja lei e faze-Io giral'
em sua meta cad a vez mais repentinamente.
Homeostase sempr .
encontrada
depressa demais pelo vivente, no limiar mais baixo
da tensao em que ele vegeta. E sempre precoce a queda da asn
pela qual Ihe e dado poder assinar a reprbdu<;ao de Slja forma.

a

Asa que, no entanto, deve aqui ser eJevada a fun<;ao de figurar
() la<;o do sexo com a morte. Deixemo-Ia repousar sob seu veu
cleusino.
Daquela vontade rival estimulante, portanto, 0 prazer ja nao
e aqui senao urn cumplice precario. No momenta mesmo do
gozo, estaria simplesmente
fora do jogo, se a fantasia nao
interviesse para sustenta-Io pela pr6pria disc6rdia em que ele
sucumbe.
Para dize-Io de outra maneira, a fantasia torna 0 prazer
apropriado ao desejo. E repitamos que desejo nao e sujeito, pOl'
nao ser indic:ivel em parte alguma num significante da demanda,
scja ela qual for, por nao ser articulavel nele, ainda que nele se
articule.
A captura do prazer na fantasia e aqui facil de apreender.
A experiencia fisiol6gica demonstra que a dor e de cicIo mais
longo, sob todos os aspectos, do que 0 prazer, ja que uma
cstimula<;ao a provoca no ponto em que 0 prazer acaba. Por mais
prolongada que a suponhamos,
no entanto, como 0 prazer ela
tcm seu fim: e 0 esvaecimento
do sujeito.
Esse e 0 dado vital do qual a fantasia vai se servir para fixar,
no sensfvel da experiencia sadiana, 0 desejo que aparece em seu
agente.
A fantasia e definida peJa forma mais geral que recebe de uma
iilgebra construfda por n6s para esse fim, ou seja, a f6rmula
(~Oa), onde a pun<;ao 0 se Ie "desejo de" , a ser lido da mesma
forma no sentido inverso, introduzindo uma identidade que se
fundamenta numa nao-reciprocidade
absoluta. (Rela<;ao coextensiva as forma<;oes do sujeito.)
Seja como for, essa forma revela-se particularmente
facil de
ser avivada no presente caso. Articula nele, de fato, 0 prazer a
que veio substituir-se urn instrumento (0 objeto a da f6rmula)
na especie de divisao contfnua do sujeito que e ordenada pela
cxperiencia.
a que s6 se con segue se seu agente aparente se cristaliza na
rigidez do objeto, no intuito de que sua divisao de sujeito Ihe
scja total mente remetida pelo Outro.
Vma estrutura quadripartite,
desde 0 inconsciente, e sempre
'xigfvel na constru<;ao de uma ordena<;ao subjetiva. a que e
satisfeito por nossos esquemas didaticos.
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Modulemos
esses:

a fantasia sadiana com urn novo esquema

dentr'

A linha inferior satisfaz a ordem da fantasia, na medida em
que esta sustenta a utopia do desejo.
A Iinha sinuosa inscreve a cadeia que permite urn calculo do
sujeito. E orientada, e sua orientar;ao constitui ali uma ordcl11
em que 0 aparecimento do objeto a no lugar da causa se esclarec'
pelo carateI' universal de sua rela<rao com a categoria da causalidade, 0 qual, ao for<;:ar 0 Iimiar da dedu<rao transcendental d'
Kant, instauraria no eixo do impuro uma nova Crftica da Razao,
Resta 0 V, que, estando pOl' cima nesse lugar, parece impor
a vontade que domina a hist6ria toda, mas cuja forma tambcm
evoca a reuniao do que ele divide, mantendo-o unido pOl' unl
vel, isto e, permitindo escolher 0 que fara 0 5Ii (S ban'ado) da
razao pratica com 0 S, sujeito bruto do prazer (sujeito "patol6
gico").
E real mente com a vontade de Kant, pOltanto, que se encontrll
no lugar dessa vontade, que s6 se po de dizer de gozo explicando
que se trata do sujeito reconstitufdo da aliena<;:ao, ao pre<;:o d'
ser apenas 0 instrumento do gozo. Assim, Kant, pOl' ser qu 'S
tionado "com Sade" , ou seja, com Sade fazendo as vezes, tanto
para nosso pensamento quanto em seu sadismo, de instrumenlo,
confessa 0 que esta inclufdo no senti do do "Que quer ele?" qlH'
doravante nao falta a ninguem.
Sirvamo-nos
agora desse grafo, em sua forma sucinta, pal'll
nos acharmos na floresta da fantasia, que Sade, em sua Obl'll,
desenvolve num plano de sistema.
Veremos que ha uma estatica da fantasia pela qual 0 ponlo
de afanise, suposto em 5Ii, deve ser, na imagina<rao, infinitamcl1lt·
adiado. Daf a sobrevivencia
pouco crfvel de que Sade dot a II
vftimas das sevfcias e tribula<r6es que Ihes inflige em sua fabulll

Nesta, 0 momenta da morte delas s6 parece motivado pela
necessidade
de substituf-las numa combinat6ria,
a unica que
exige sua multiplicidade.
Unica (Justine) ou multipla, a vftima
tern a monotonia da rela<;:ao do sujeito com 0 significante, na
qual, a confiarmos em nosso grafo, ela consiste. POl' ser objeto
a da fantasia, situando-se
no real, a tropa dos atormentadores
(vide Juliette) pode tel' mais variedade.
A exigencia, na aparencia das vftimas, de uma bekza sempre
c1assificada de incompanivel (e, alem disso, inaltenivel, cf. supra)
c uma outra hist6ria, da qual nao nos podemos livrar com alguns
postulados banais, fOljados as pressas, sobre a atra<;:ao sexual.
Neles veremos, antes, a caricatura daquilo que demonstramos,
na tragedia, sobre a fun<;:aoda beleza: barreira extrema que profbe
o acesso a urn horror fundamental.
Pensemos na Antigona de
SMocles e no momento em que nela eclode 0 Eros anikhate
II1dkan.5
Esta digressao nao seria admissfvel aqui, se nao introduzisse
o que se pode chamaI' de discordancia
das duas mortes, introduzida pela existencia da condenagao. 0 entre-duas-mortes
do
rara-aquem e essencial para nos mostrar que nao e outra coisa
senao aquele em que se sustenta 0 para-alem.
Vemo-Io com clareza no paradoxo constitufdo em Sade pOl'
sua postura perante 0 inferno. A ideia de inferno, cern vezes
rcfutada pOl' ele e amaldi<;:oada como meio de sujei<;:ao da tirania
religiosa, volta curiosamente a motivar os gestos de urn de seus
her6is, ainda que dos mais apaixonados pela subversao Iibertina
L~111
sua forma racional, a saber, 0 hediondo Saint-Fond.6 As
Ilraticas com que ele imp6e a suas vftimas 0 suplfcio derradeiro
haseiam-se na cren<;:a de que ele pode converte-Io para elas, no
para-alem, no tormento eterno. Conduta da qual, pOl' seu relativo
('ncobrimento no tocante a seus cumplices, e cren<;:a da qual, pOl'
s 'u embara<;:o em se justificar pOl' ela, 0 personagem sublinha a
dutenticidade. Alias, ouvimo-Io, a algumas paginas dali, tentar
Imna-Ias plausfveis em seu discurso, atraves do mito de uma
,II ra<;:ao que tende a reunir as "partfculas
do mal" ,

\

AI/ligona,

"

Cf. HislOire de Ju.liet/e, ed. Jean-Jacques Pauyert, YoU!, p.196 e seguintes.

Y.781.

[776)

Que Freud, no en tanto, reconhec,:a 0 dinamismo desse ansei07
em alguns casos de sua pratica, e que Ihe reduza a func,:ao muito
claramente, talvez com clareza demais, a uma analogia com 0
princfpio do prazer, relacionando-a
com uma "pulsao" (demanda) "de morte", eis aquilo a que se recusaria 0 consentimento,
especial mente 0 de alguem que nem sequel' pode aprender, na
tecnica que deve a Freud, bem como em suas lic,:6es, que a
linguagem tern outro efeito que nao 0 utilitario, ou 0 de exibic,:ao,
quando muito. Freud Ihe e de serventia nos congressos.
Sem duvida, aos olhos de tais fantoches, os milh6es de homens
para quem a dor de existir 6 a evidencia original, no que tang'
as praticas de salvac,:ao que eles baseiam em sua 1'6 no Buda,
sao subdesenvolvidos,
ou melhor, assim como para Buloz, diretor
da Revue des Deux Mondes, que 0 disse sem rodeios a Renan,
ao rejeitar seu artigo sobre 0 budism08 - isso segundo Burnout',
ou seja, em algum ponto dos anos cinqUenta (do s6culo passado)
-, para eles "nao e possfvel que haja pes so as tao burras assim" .
Pois entao nao ouviram eles, se creem ter urn ouvido melhol
do que os outros psiquiatras, essa dor em estado puro modelal'
a canc,:ao de alguns doentes, denominados de melanc6licos?
Nem colheram urn daqueles sonhos com que 0 sonhador fi 'II
transtornado, porter, na condir;ao sentida de urn renascimenlO
inesgotavel, estado no amago da dor de existir?

Ou entao, para pOl' em seu devido lugar aqueles tormentos
do inferno que nunca puderam ser imaginados para-alem daquilo
l'uja manutenc,:ao tradicional os homens garantem neste mundo,
porventura havemos de suplicar-Ihes que pensem em nossa vida
l'otidiana como devendo ser eterna?
Nada se deve esperar, nem mesmo desespero, de uma besteira,
'm suma sociol6gica, e que s6 registramos para que, do lado de
fora, nao se espere nada demais, no que concerne a Sade, dos
drculos em que se tern uma experiencia mais garantida das
formas do sadismo.
Notadamente quanta ao que se difunde de equfvoco no tocante
i'I relac,:ao de reversao que uniria 0 sadismo a uma ideia sobre 0
ll1asoquismo, que de fora nao se imagina a misturada que essa
idcia suporta. Mais vale encontrar nisso 0 valor de uma historinha,
famosa, sobre a explorac,:ao do homem pelo homem - definic,:ao
do capitalismo, como se sabe. Mas, eo socialismo? Eo contnirio.
Humor involuntario,
eis 0 tom com que vigora uma certa
difusao da psicanalise. Ele fascina porque, ainda por cima, passa
despercebido.
Mas ha doutrinarios que se esforc,:am por uma roupagem mais
hem cuidada. E 0 caso do aplicado existencialista,
ou, mais
sobriamente, do ready-made personalista. Isso resulta em que 0
s:ldico "nega a existencia do Outro". E justamente, havemos de
:Idmitir, 0 que acaba de aparecer em nossa analise.
Seguindo-a, nao sera, antes, que 0 sadismo rechac,:a para 0
()utro a dor de existir, mas sem ver que, atraves disso, ele mesmo
,~ transmuda num "objeto eterno", se 0 sr. Whitehead tiver a
IJondade de nos ceder novamente esse termo?
Mas, por que nao nos seria ele urn bem comum? Nao e esse
redenr;ao, alma imortal 0 status do cristao? Nem tao
d 'pressa, para tambem nao ir longe demais.
Constatemos, antes, que Sade nao e tape ado pOl' sua fantasia,
11:1 medida em que 0 rigor de seu pensamento
passa para a 16gica
d' sua vida.

Dinamismo subjetivo: a morte flsiea da ao anseio da segunda morte
objeto.
8. Cf. 0 prefaeio de Renan a seus Nouvelles eU}des d'histoire religieuse,
1884.

I'(lis proponhamos
aqui urn dever a nossos leitores.
A delegac,:ao que Sade faz a todos, em sua Republica, do
dll'cito ao gozo, nao se traduz em nosso grafo por nenhuma
ll'Vcrsao de simetria num eixo ou centro qualquer, mas apenas
por uma rotac,:ao de um quarto de cfrculo, ou seja:

Essa incoe:"encia em Sade, negligenciada pelos sadistas, tambem eles urn pouco hagi6grafos, se esclareceria ao destacarmos
em sua pluma 0 termo, formal mente expresso, segunda mortc.
A seguranc,:a que ele espera desta contra a horrfvel rotina da
natureza (aquela que, ouvindo-o em outro texto, 0 crime tern a
func,:ao de romper) exigi ria que ela chegasse a urn extrema em
que se reduplica 0 desvanecimento
do sujeito: do qual ele faz
urn sfmbolo, no anseio de que os elementos decompostos
d
nosso corpo, para nao voltarem a se reunir, sejam, eles mesmos,
aniquilados.

7.
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Que obra macrante essa de Sade, a ouvi-Ios, sim, entendendo-se
mil maravilhas, senhor juiz e senhor academico, mas sempre
~11
riciente para fazer, urn atraves do outro, urn e outro, um dentro
do outro, com que se pertur b em. II
E que uma fantasia, com efeito, e bastante perturb adora, pois
11:10 se sabe on de situa-la,12
por ela estar ali, inteira, em sua
lIatureza de fantasia que so tern realidade de discurso e que nada
('spera de seus poderes, mas que Ihes pede, isto sim, que se
ponham em dia com seus desejos.
lIS

V, a vontade de gozo, ja nao permite contestar sua natureza
pOl' passar para a coercrao moral implacavelmente
exercida pela
Presidenta de Montreuil sobre 0 sujeito cuja divisao, como se
ve, nao exigeser
reunida num so corpo.
(Note-se que somente 0 Primeiro Consul ratifica essa divisao,
por seu efeito de alienacrao administrativamente
confirmado.)
Essa divisao, aqui, reline como S, 0 sujeito bruto que encarna
o herofsmo proprio do patologico, sob a forma da fidelidade a
Sade que atestarao aqueles que a princfpio foram complacentes
com seus excessos,9 como sua mulher, sua cunhada - seu lacaio,
por que nao? -, outros devotamentos apagados de sua historia.
Para Sade, 0 $ (S ban'ado), vemos enfim que, como sujeito,
e em seu desaparecimento
que ele assina, havendo as coisas
chegado a seu termo. Sade desaparece, sem que, incrivelmente,
menos ainda do que de Shakespeare,
nada nos reste de sua
imagem, depois de haver ordenado em seu testamento que urn
matagal apagasse ate mesmo 0 vestfgio na pedra de um nome
que selasse seu destino.
Me phynai, 10 nao ter nascido: sua maldi<;ao, menos santa que
a de Edipo, nao 0 leva para junto dos Deuses, mas se eterniza:
(a) na obra, da qual, de uma penada, Jules Janin nos mostra
a tlutua<;ao insubmersfvel, fazendo-a saudar livros que a mascaram, ao se acreditar nele, em qualquer biblioteca digna, como
saD Joao Crisostomo ou os Pensamentos.

<)ue 0 lei tor se aproxime agora, com reverencia, das figuras
('xcmplares que, na alcova sadiana, se agenciam e se desfazem
IIl1m rito de feira. "A postura se rompe."
Pausa cerimonial, escansao sagrada.
Salidemali osobjetosdalei.dosquaisnaosaberaonada.na
Impossibilidade de saber como se situarem nos desejos de que
"ks saD causa.

E hom ser caridoso
Mas, com quem? Essa e a questiio.
Vm certo sr. Verdoux a resolvia todos os dias, pondo mulheres
forno ate ele mesmo ser condenado 11 cadeira eletrica. Achava
qlle os seus desejavam viver com conforto. Mais esclarecido, 0
lIuda se dava a devorar aqueles que nao conhecem 0 caminho.
Apesar desses exemplos eminentes, que bem poderiam basear-se
"pcnas num mal-entendido
(nao e certo que a tigreza goste de
('Orner Buda), a abnega<;ao do sr. Verdoux provinha de urn erro
que justifica a severidade, ja que urn graozinho de Crftica, que
Ilil() custa caro, te-Io-ia evitado.
Ninguem duvida que a pratica
da Razao teria sido mais economica, assim como mais legal,
111CSlTIO que seus familiares
tivessem tido que passar urn pouco
,I' fome.
110

Cf. Maurice Gar~on, L'Affaire Sade, 1.-1. Pauvert, 1957. Ele cita J. Janin,
Uevue de Paris de 1834, em seu arrazoado das p.84-90. Segunda referencia,
I' (,2: J. Cocteau, como testemunha, escreve que Sade e mavante, nao sem haver
IlTollhecido nele 0 fil6sofo e 0 moralista.
I
No portugues perdemos 0 jogo que Lacan faz entre derange/" e ranger,
Il'spcctivamente "perturbar" e "situar". (N.E.)
II

Que nao se entenda que estejamos aqui dando credito it lenda de que ele
teria intervindo pessoalmente na deten~ao de Sade. Cf. Gilbert Lely, Vie du
Marquis de Sade, voUI, p.577-80, e a nota I da p.580.
10. Coro de Edipo em Colona, v. 1125.
9.
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"Mas, 0 que sao", dirao voces, "todas essas metaforas, e P(lI
,... ?"
que ....
As moleculas, monstruosas ao se reunirem aqui para um gol'.o
espinteriano,
despertam-nos
para a existencia de outros mais
comuns de encontrar na vida, cujos equfvocos acabamos dl'
evocar. Subitamente
mais respeitaveis
do que estas, por s'
afigurarem mais puros em suas valencias.
Desejos ... os unicos a liga-Ias aqui, e exaltados por tornarcm
patente que 0 desejo e 0 desejo do Outro.
Se nos leram ate este ponto, sabem que 0 desejo, mais
exatamente, apoia-se numa fantasia da qual pelo menos um p'
esta no Outro, e justamente 0 pe que importa, mesmo e sobretudo
se vier a claudicar.
o objeto, como mostramos na experiencia freudiana, 0 objelO
do desejo, ali onde se prop6e desnudo, e apenas a escoria d'
uma fantasia em que 0 sujeito nao se refaz de sua sfncope. (l
um caso de necrofilia.
Ele vacila complementarmente
ao sujeito, no caso geral.
E nisso que e tao inapreensfvel quanto, segundo Kant, oobjelO
da Lei, Mas desponta aqui a suspeita que essa aproxima~a()
imp6e. Nao representa a lei moral 0 desejo, na situa~ao em qu '
ja nao e 0 sujeito e, sim, 0 objeto que falta?
Nao parece 0 sujeito, 0 unico que esta ali como presen~a, soh
a forma da voz do lado de dentro, quase sempre sem pe nem
cabe~a no que diz, nao parece ele significar-se suficientementc
pela barra com que 0 abastarda 0 significante $, solto da fantasia
($Oa) da qual deriva, nos dois sentidos desse termo?
Se esse sfmbolo cede 0 lugar ao imperativo interior com qu '
se deslumbra Kant, ele nos abre os olhos para 0 acaso que, da
Lei ao desejo, faz mais do que Ihes mascarar 0 objeto, tanto
para uma quanto para 0 outro.
Trata-se do acaso em que entra em jogo 0 equfvoco da palavra
Iiberdade: da qual, ao se apoderar, 0 moralista sempre nos parec
ainda mais impudente do que imprudente.
Mas, escutemos 0 proprio Kant ilustra-Io mais uma vez:IJ
"Suponham",
diz ele, "alguem que alegue nao poder resistir a

13. Barni, p.173. Trata-se do esc6lio do problema II (Aujgabe) do teorema III
do primeiro capitulo da Analylique, ed. VorHinder, p.2S.

sua paixao quando 0 objeto amado e a oportunidade se apresenlam; sera que, se Ihe houvessem erguido um cadafalso em frente
~ casa em que ele encontra essa oportunidade,
para nele 0
acorrentar tao logo houvesse saciado seu desejo, ainda Ihe seria
impossfvel resistir a este? Nao e diffcil adivinhar 0 que ele
responderia, Mas, se seu prfncipe Ihe ordenasse, sob pena de
morte,14 prestar falso testemunho contra um homem de bem a
quem ele quisesse arruinar por meio de um pretexto capcioso,
consideraria ele possfvel, em tal caso, vencer seu amor a vida,
Jlor maior que pudesse ser? Se 0 faria ou nao, eis 0 que ele
talvez niio ousasse decidir, mas, que isso Ihe e possfvel, eis no
quc convira sem hesitar. Ele julga, portanto, que pode fazer algo
porter a consciencia do dever, e assim reconhece em si mesmo
II liberdade que, sem a lei moral, ser-Ihe-ia para sempre desconhccida."
A primeira resposta aqui, supostamente
de um sujeito sobre
qucm de safda nos advertem que, nele, muita coisa acontece em
palavras, faz-nos pensar que niio nos fornecem sua letra, quando
l' justamente
isso que importa. E que, para redigi-Ia, preferem
I" 'meter-nos
a um personagem cujo pudor sempre correrfamos 0
risco de of ender, pois ele jamais faria essas coisas. Trata-se,
Iloutras palavras, do burgues ideal diante de quem, num outro
Il'xto, sem duvida para contradizer Fontenelle, 0 distintfssimo
l' 'ntenario,
Kant declara tirar 0 chapeu.ls
Assim, dispensaremos 0 menino malvado do testemunho sob
l"ramento. Mas e possfvel que um defensor da paixiio, e que
lossc cego 0 bastante para Ihe associar 0 ponto de homa, criasse
tlln problema
para Kant, por for~a-Io a constatar que nenhuma
o 'asiao precipita alguns com mais certeza para seu objetivo do
que ve-Io oferecer-se ao desafio, ou mesmo ao ultraje do cadalalso.
Pois 0 cadafalso niio e a Lei, nem pode ser por ela veiculado
Ilqui. Niio ha furgiio senao da polfcia, a qual pode muito bem
',n 0 Estado, como se costuma dizer pelos lados de Hegel. Mas
" Lci e outra coisa, como se sabe desde Antfgona.

II 0

lexto diz: de uma morte sem demora.
p.2S3 da traduyao de Barni, p.90 da ed. da Vorlander.
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Kant, alias, nao contradiz isso com seu apologo: 0 cadafalso
so entra ali para que ele the acorrente, junto com 0 sujeito, seu
amor a vida.
Ora, e nisso que 0 desejo pode, na maxima Et non propter
vitam vivendi perdere causas, passar, num ser moral, e justamentc
pOI' ele ser moral, passar a categoria de imperativo categorico,
pOI' menos que ele esteja encostado na parede. 0 que e justament '
para on de ele e empurrado aqui.
o desejo, isso a que se chama desejo, basta para fazer com
que a vida nao tenha sentido quando se produz urn covarde. E.
quando a lei esta real mente nisso, 0 desejo nao se sustenta, mas
pelo fato de que a lei e 0 desejo recalcado sao uma unica l'
mesma coisa, 0 que e justamente 0 que Freud descobriu. Mar
camos 0 ponto no tempo regulamentar,
professor.
Atribuamos
nosso sucesso ao conjunto da peaozada, dona do
jogo, como se sabe. Pois nao fizemos intervir nem nosso Cavalo
- aquele em fun<;:ao de quem, no entanto, tfnhamos os trunfos
na mao, ja que ele seria Sade, que cremos aqui muito qualificado
-, nem nosso Bispo, nem nossa Torre - os direitos do homcl1l,
a liberdade de pensamento, teu corpo te pertence -, nem nosslI
Rainha, figura apropriada para designar as proezas do amol
cortes.
Isso teria side movimentar gente demais, para um resultado
menos seguro.
Pois, se afirmo que Sade, pOI' algumas estripulias, arriscou-sl'
com conhecimento
de causa (vide 0 que faz com suas "escapa
das", Ifcitas ou nao) a ser aprisionado durante urn ter<;:o de sua
vida - estripulias meio assfduas, sem duvida, pOl'em ainda mais
demonstrativas
se comparadas
a recompensa -, atraio contrll
mim Pinel e sua pinelada que vem chegando. Loucura moral,
opina ela. E afinal, grande coisa! Eis-me reconvocado a rev'
rencia pOI' Pinel, a quem devemos urn dos mais nobres passos
da humanidade. - Treze anos de Charenton para Sade foralll
mesmo urn passo assim. - Mas aquele nao era seu lugar. Isso e 0 que interessa. Foi esse passo mesmo que 0 levou pal'l
la. Pois, quanto a seu lugar, e tudo 0 que e pensante concort!1I
quanta a isso, ele ficava longe dali. Mas vejam: os que pensallt
bem acham que seu lugar era do lade de fora, e os bem-pensant 'S,
desde Royer-Collard, que reivindicou isso na epoca, vi am-no no

d'sterro e ate no patfbulo. E justamente nisso que Pinel e urn
I ,omento do pensamento.
Querendo ou nao, ele afian<;:ou 0 abatc
II que, a direita e a esquerda, 0 pensamento
submeteu as liberdades
que a Revolu<;:ao acabara de promulgar em seu nome.
Isso pOl'que, considerando os direitos do homem sob a otica da
Iilosofia, vemos aparecer 0 que, alias, todo 0 mundo agora sabe
d ' sua verdade. Eles se resumem na liberdade de desejar em vao.
Grande vantagem! mas oportunidade
de reconhecer af
lIossa liberdade espontanea de ha pouco, e de confirmar que ela
I' mesmo
a Iiberdade de morrer.
Como tambem de atrair para nos 0 cenho franzido daqueles
que a consideram pouco nutritiva. Numerosos, em nos sa epoca.
I cnova<;:ao do conflito entre as necessidades e os desejos, onde,
I omo que pOI' acaso, e a Lei que esvazia
a concha.
Quanto a contesta<;:ao a fazer ao apologo kantiano, 0 amor
lortes nao oferece uma via menos tentadora, mas ela exige ser
l'rudita. Ser erudito pOI' postura e atrair para si os eruditos, e os
I ruditos,
nesse campo, sao a entrada dos clowns.
Ja Kant, aqui, pOI' pouco nos faria perder nossa seriedade, pOI'
11110 tel' 0 menor senso do comico
(como prova 0 que diz dele
1111 devido lugar).
Mas alguem a quem ele falta, a este, de urn modo completaIII 'nte absoluto,
como ja se observou, e Sade. Esse limite talvez
Iltl' fosse fatal, e nao se fez urn prefacio para nao piorar as coisas.
ssim, passemos ao segundo tempo do apologo de Kant. Ele
C mais conclusivo para seus propositos. Pois, supondo-se
11"' seu hi Iota tenha 0 menor senso de oportunidade, ele Ihe
IIl'I guntara
se porventura seria seu dever prestaI' urn testemunho
Vi'l'dadeiro, caso fosse esse 0 meio de 0 tirano poder satisfazer
1111 cobi<;:a.
neve ele dizer que 0 inocente e judeu, pOl' exemplo, se ele
II .limente 0 for, diante de urn tribunal,
ja vimos coisas assim,
'1"l' nisso encontre motivo de censura? - ou entao, que ele e
111'11, quando, justamente,
talvez ele proprio seja urn homem mais
I 1IIl'ndido no peso da acusa<;:ao do que urn consistorio
que queira
qll"IlllS urn dossie? e quanto ao desvio "da Iinha", deve ele
IIl'gllr inocencia,
num momenta e num lugar em que a regra do
1"1',11 6 a autocrftica? - e 0 que mais? Afinal, se urn inocente
1111111';1
C totalmente imaculado, ira ele dizer 0 que sabe?
1110

Pode-se erigir em dever a maxima de contrariar 0 desejo dll
tirano, se 0 tirano for aquele que se arroga 0 poder de subju ',II
o desejo do Outro.
Assim, nas duas extensoes (e na mediac;ao precaria) de qlll'
Kant se faz a alavanca, para mostrar que a Lei poe em equilfbrill
nao somente 0 prazer, mas tambem a dor, a felicidade, Oil
igualmente a pressao da miseria e ate 0 amor a vida, todo II
patol6gico, constata-se que 0 desejo pode nao apenas ter 0 meSl1lll
sucesso, mas alcanc;a-Io ainda com mais razao.
Mas, se a vantagem que deixamos a Critica levar, p'l'
alacridade de sua argumentac;ao, deveu alguma coisa a nOSSll
desejo de saber onde ela queria chegar, nao pode a ambigUidadl'
desse sucesso inverter seu movimento no sentido de uma revisilll
das concessoes detectadas?
E 0 casa, por exemplo, do desfavor com que, um tantll
apressadamente,
foram atingidos todos os objetos propoSlo,
como bens, por serem incapazes de harmonizar as vontad'~
simplesmente por introduzirem nelas a competic;ao. Como Milall,
que Carlos V e Francisco I souberam 0 que Ihes custou, POI
ambos verem nela 0 mesmo bem.
Isso equivale realmente a desconhecer 0 que acontece com II
objeto do desejo.
o qual s6 podemos introduzir, aqui, relembrando 0 qlll'
ensinamos sobre 0 desejo, a ser formulado como desejo do Oulrll,
por ser, original mente, desejo de seu desejo. 0 que torn a COli
cebfvel a harmonia dos desejos, mas nao sem perigo. Pela simpl "
razao de que, ao se ordenarem numa cadeia que se assemelha
procissao dos cegos de Bruegel, cada um, sem duvida, tem ,
mao na mao daquele que 0 precede, mas ninguem sabe pal I
onde todos estao indo.
Ora, ao arrepiar caminho, todos tem real mente a experienclll
de uma regra universal, mas por nao estarem mais informadll
a respeito dela.
Acaso a soluc;ao conforme a Razao pratica seria eles ficar'lIl
girando em cfrculos?
Mesmo faltando, 0 olhar decerto e af 0 objeto que apres 11111
a cada desejo sua regra universal, materializando
sua causa 1I1l
liga-Ia a divisao "entre centro e ausencia" do sujeito.
Atenhamo-nos, por conseguinte, a dizer que uma pratica COli III
a psicanalise, que reconhece no desejo a verdade do sujeito, 111111

plldc desconhecer
1\'

0

que vira depois, sem demonstrar

aquilo que

·aka.

() desprazer e af reconhecido
por experiencia
como dando
plclcxto ao recalque do desejo, ao se produzir no caminho .de
1111 satisfac;ao mas tambem como dando a forma assUlmda
pm essa mesma satisfac;ao no retorno do recalcado.
Similarmente, 0 prazer redobra sua aversao ao reconhecer a
Il'i, por dar suporte ao desejo de satisfaze-Ia que e a defesa.
Sc a felicidade e a satisfac;ao ininterrupta do sujeito com sua
vida, como a define muito classicamente a Critica,16 e claro que
\'Ia sc recusa a quem nao renuncia a via do desejo. Essa renuncia
pllUCser pretendida, mas ao prec;o da verdade do home~, 0 que
II 'a bastante claro na reprovac;ao a que se expuseram, dlante do
Id 'al comum, os epicuristas e ate os est6icos. Sua ataraxia destitui
~lIa sabedoria. Nao se Ihes leva minimamente em conta que eles
II'haixem 0 desejo, pois nao apenas nao se considera a Lei tao
1'1 'vada assim, como tambem
e pOl' isso, quer 0 saibamos, quer
IliIO, que ela e sentida como derrubada.
Sade, 0 ci-devant,17 retoma Saint-Just onde convem. Que a
ldicidade tenha-se tornado um fatar da polftica e uma proposic;ao
II\\pr6pria. Ela sempre 0 foi, e levara 0 cetro e 0 incens6rio, que
llie caem muito bem. E a liberdade de desejar que constitui um
I.II0r novo, nao por inspirar uma revoluc;ao - e sempre por um
dl'scjo que se luta e se morre -, mas pelo fato de essa revoluc;ao
lI"crcr que sua luta seja em prol da liberdade do desejo.
Daf resulta ela querer tambem que a lei seja livre, tao livre
l8
1111' Ihe convem ser viuva, a Viuva
pOl' excelencia, aquela que
III1Sjoga a cabec;a no cesto, pOl' menos que se intrometa no
Iissunto. Houvesse a cabec;a de Saint-Just continuado povoada
pl'las fantasias de Organt, talvez ele tivesse feito de Thermidor
,I'll lriunfo.

I"

't'<:orcma II do capitulo

primeiro

da Analylique, na ed. da Vorlander,

1IIIlillzido de modo totalmente
impr6prio pOl' Barni, p.l59.
II Tcrmo empregado na epoca da RevolUl;:ao Francesa a prop6sito
Ilplilins ao Antigo
III "1\ Viuva"

Regime

designava,

pOl' seus titulos ou sua posi~ao.
na Fran~a da Revolu~ao,

das pes so as

(N.E.)

a guilhotina.

p.25,

(N.E.)
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o direito ao gozo, se Fosse reconhecido, relegaria a uma 'I'll
desde entao caduca a domina<;:ao do principio do prazer. Ao
enuncia-Io, Sade faz com que se insinue para todos, por UI1lIl
fresta imperceptfvel,
0 antigo eixo da etica: que nao e oulro
senao 0 egofsmo da felicidade.
A qual nao se pode dizer que qualquer referencia esteja extinll
em Kant, pela pr6pria familiaridade
com que ela Ihe faz COlli
panhia e, mais ainda, pelos rebentos que dela captamos nil
exigencias com que ele argumenta igualmente a favor de UI1lI
recompensa no para-alem e de urn progresso ca embaixo.
Vislumbre-se
uma outra felicidade, cujo nome dissemos 110
principio, e 0 status do desejo se altera, impondo seu reexanw
Mas e aqui que algo deve ser julgado. Ate onde nos leva Sad,'
na experiencia desse gozo, ou simplesmente
de sua verdade?
Pois essas piramides humanas, fabulosas para demonstrar II
gozo em sua natureza de cascata, essas grandes Fontes do desejo,
edificadas para que 0 gozo matize os jardins d'Este com UI11Il
volupia barroca, quanto mais alto elas 0 fizessem jorrar do C II,
mais de pelto nos atrairia a questao do que tlui nele.
Desde os imprevisfveis quanta com que se faz cintilar 0 atolll(l
amor-6dio ate a vizinhan<;:a da Coisa, de onde 0 homem emer!'1
com urn grito, 0 que se experimenta, ultrapassdos certos limite, ,
nada tern a ver com aquilo pelo qual 0 desejo se ap6ia na fantasill,
que justamente se constitui a partir desses Iimites.
Esses limites, sabemos que em sua vida Sade os transpos.
E essa epura de sua fantasia em sua obra, sem duvida ele nml
no-Ia teria dado de outro modo.
Talvez causemos espanto ao questionar 0 que, dessa exp('
riencia real, a obra tambem traduziria.
A nos atermos a alcova, para urn bosquejo bem incisivo do
sentimentos de uma jovem para com sua mae, 0 fato e que I
maldade, tao justamente situada por Sade em sua transcendeneill,
nao nos ensina aqui muito de novo sobre suas modulac,a (.
amorosas.
Vma obra que se pretende ma nao pode permitir-se ser 1111
obra, e convem dizer que A filosofia se presta a esta alfincwdll
por toda uma faceta de boa obra.
Ha urn pouco de prega<;:ao demais dentro deja.

" 'm duvida, e urn tratado de educa<;:ao para mo<;:as,19e como
lid csta sujeito as leis de um genero. Apesar do proveito que tira
.II l'xpor as claras 0 "sadico-anal"
que enfuma<;:ava esse tema,
I III sua
insistencia obsedante nos dois seculos anteriores, ele
I 1IIItinua a ser
urn tratado educativo. 0 sermao ali e ma<;:ante
1'11111
a vftima, e enfatuado por parte do professor.
A informa<;:ao hist6rica, ou, melhor dizendo, erudita, e desin20
II Icssante no livro e da saudade de urn La Mothe Ie Vayer.
A
II lologia comp6e-se af com receitas de ama-de-Ieite. No tocante
I \'duca<;:ao sexual, e como se lessemos urn opusculo medico de
Illlssa epoca sobre 0 assunto, 0 que ja e dizer tudo.
IJma perseveran<;:a maior no escandalo ajudaria a reconhecer,
1111
Illlpotencia com que comumente se exibe a inten<;:ao educativa,
1i1~lamente aquela contra a qual a fantasia se esfor<;:a ali: daf
IIIIS'C urn obstaculo a qualquer aprecia<;:ao valida dos efeitos da
1.111 'a<;:ao, ja que nao se pode confessar
da inten<;:ao 0 que
IlllHluziu os resultados.
Esse tra<;:opoderia ter sido impagavel, pelos efeitos louvaveis
.III impotencia sadica. Que tenha escapado a Sade da 0 que
I" IIsar.
Sua carencia se confirma por outra nao menos notavel: 0 Iivro
1IIIIlcanos apresenta 0 sucesso de uma sedu<;:ao, com 0 qual, no
, Iitanto, se coroaria a fantasia: aquela em que a vftima, nem que
IIISSCem seu derradeiro espasmo, viesse a consentir na inten<;:ao
.II' seu torturador, e ate passasse para 0 lado dele, pelo ardor
IIl'sse consentimento.
('om 0 que se demonstra, por outra visao, que 0 desejo e 0
IVI'SSOda lei. Na fantasia sadiana, vemos como eles se sustentam.
1',lIa Sade, sempre se esta do mesmo lado, 0 born ou 0 mau;
IlI'lIhuma afronta mudara nada. POl'tanto, e 0 triunfo da virtude:
I' ," paradoxo
s6 faz reencontrar 0 sarcasmo pr6prio do livro
I lid'icante,
por demais almejado por Justine para que ela nao 0
,It'rcnda.
A nao ser pelo nariz que se agita, encontrado no final do
Il/Iilogo de um padre e £1mmoribundo, p6stumo (admitam que

Sude 0 indica expressamente em seu titulo completo.
I"ran~ois de La Mothe Le Vayer (1588-1672), escritor e fil6sofo cetico e
1'''''llino que se tornou preceptor de LUIS XIV. (N.E.)
I"
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e~s~ e urn tema pouco propfcio a outras gra~as que nao a gr'l,'ll
dlvIna), na obra faz-se as vezes sentiI' a falta de urn chiste I'
dirfamos em termos mais amplos, do wit do qual Pope, fazil;
quase urn seculo, havia enunciado a exigencia.
Evidentemente,
isso e esquecido pela invasao pedante Cjlll'
pesa sobre as letras francesas desde a W. W./I.21
Mas, se voces precisam de urn estomago resistente palll
acompanhar Sade quando ele prega a calunia, primeiro artif'o
da moral a ser institufda em sua republica, preferirfamos que de
pusesse nisso a malfcia de urn Renan. "Felicitemo-nos"
escrcvl
este, "~or Jesus nao tel' deparado com nenhuma lei qu~ punis, I
o ultraJe a uma c1asse de cidadaos. Os fariseus teriam sillo
inviohiveis." 22 E continua: "Suas zombarias requintadas, SIIII
provoca~6es magicas sempre acertavam na mosca. 0 manto II,
Nesso do ridfculo que 0 judeu, filho dos fariseus, arrasta 1'111
far.r~P?s ~a, dezoito seculos, foi Jesus quem 0 teceu pOl' 11111
artlflCIO divIno. Obra-prima da alta chacota, suas tiradas inse'l
veram-se qual fio de fogo na carne do hipocrita e do falso dcvoltl
Tiradas incomparaveis,
tiradas dignas de urn Filho de Deus! .'11
urn Deus sabe matar assim. Socrates e Moliere apenas ro~HIII II
pele. Este leva ate a medula 0 fogo e a ira." 23
Pois esses co~entarios
ganham valor pela sequencia
I"'
conhecemos, ou seJa, pela voca~ao do Apostolo dentre as fi ki III
dos fariseus e pela vitoria das virtudes farisaicas, universal II
que,. havemos de con vir, presta-se a uma argumenta~ao III II
pertInente do que a desculpa bastante medfocre com qUI' I
contenta Sade em sua apologia da calunia: a de que 0 h01l11III
de bem sempre triunfara sobre ela.
Essa mediocridade nao impede a sombria beleza que se il',',,111
desse monumento de desafios. Ela nos atesta a experiencill 1111
procura~os pOl' t,ras da fabula~ao da fantasia. Experiencia ll', I' I I
pOl' proJetar aqUl sua condi~ao num clarao vindo de pal'll III III
de qualquer temor e piedade.

Assombro e trevas, eis, ao contrario do chiste24, a conjun<;ao,
lilli' ncssas cenas nos fascina pOl' seu brilho de cal'vao,
I~sse tragico e do tipo cuja precisao, sera efetuada em data
pllslcrior do seculo, em mais de urn livro, romance erolico ou
ill IIna religioso. Nos 0 chamarfamos
0 tnigico senil, quc ncm
Illl'SmO nos sabfamos, a nao ser nas piadas de estudante, estar a
1I111ll
pedrada de distancia do tragico nobre. Que se fa~a referencia,
p"rll nos entender, a trilogia claudeliana do Pai humilhado. (Para
IIIIScntenderem, que saibam tambem que demonstramos
ncssa
lilirll os tra~os da mais autentica tragedia. E Melpomene que C
IlIga, com Clio, sem que se veja qual delas enterrara a outra.)
" \ nos enfim intimados
1111'invoca~ao devemos

I

a interrogar 0 Sade, meu semelhante,
a extrema perspicacia de Pierre Klos-

Ilwski.25

Scm duvida, a discri~ao desse autor faz com que coloque sua
1IIIIIluia sob a prote~ao de uma referencia a sao Labro. Nao nos
I Illimos com maior
inclina~ao a Ihe dar a mesma gUaI·ida.
Oue a fantasia sadiana consiga situar-se melhor nos suportes
ilil rlica crista do que em outros lugares, eis 0 que nossas balizas
Iii I'strutura
tornam facil de apreender.
Mas que Sade, por sua vez, se recusa a ser meu semelhante,
I I, () que
deve ser lembrado, nao para Ihe pagar na mesma
1lIlIl'da, mas para reconhecer 0 sentido dessa recusa.
('rcmos que Sade nao e tao vizinho de sua propria maIdade
lilli' ncla possa encontrar seu proximo. Tra~o que compartilha
111111 muitos,
em especial com Freud. Pois esse e real mente 0
111111'0
motivo do recuo de alguns seres, talvez advertidos, diante
"" lililndamento cristao.
1~1l1Sade, vemos a prova disso - crucial, a nosso vel' - em
1111
rccusa da pena de morte, cuja hist6ria bastaria para provar,
I IIno sua logica, que eIa e urn dos correlatos
da Caridade.

I '" ("1Il1 fez do "Assombro

hi /,' /' sua rela(:iio com

e luz"

de Heymans

seu ponto de partida.

inconsciente, ESB, voI.VIlI.]
titulo do livro [Sade, mon prochain] publicado

21. Segunda Guerra Mundial, aqui em sua abreviatul"a
22. Cf. Vie de Jesus, 17n ed., p.339.
23. Op. cit., p.346.

em ingles. (N.n,)

[Cf. 0

0

hsc C 0
pel a Seuil em 1947.
I '11'IIll1llS que, de nossa epoca, e a unica contribuic;:ao a questao sadiana que nao
II I
I'"rccc maculada pelos cacoetes do espirito bem-pensante.
(Essa frase, pOl'
I 1I111h dogiosa para os outros, foi inicialmente posta em nosso texto dirigindo-se
11111 IlIluro academico,
ele mesmo especialista
em malfcias.)

Sade, portanto, deteve-se nisso, no ponto em que se alii II
desejo a lei.
Se alguma coisa nele deixou-se prender a lei, para Ill'!.'
encontrar a oportunidade, da qual fala sac Paulo, de ser deslIlI
didamenle pee adoI', quem Ihe atiraria a pedra? So que ele 1111t1
foi mais longe.
Nao e apenas que nele, como em todo 0 mundo, a carne Sl'll
fraca; e que 0 espfrilo e impetuoso demais para nao ser tapeudl'
A apologia do crime impele-o apenas ao reconhecimento
indill'lll
da Lei. 0 Ser supremo e restaurado no Maleffcio.
Escutem-no exaltar~lhes sua tecnica de pOI' imediatamenlc I III
pnitica tudo 0 que Ihe vem a cabec;a, pensando igualmenl"
II
substituir 0 arrependimento
pela reiterac;ao, acabar com a I i dll
lade de dentro. Ele nao encontra nada melhor para nos encorlljlll
a segui-Io do que a promessa de que a natureza, magicam '1111
como mulher que e, nos fani cada vez mais concessoes.
Seria urn erro nos fiarmos nesse tfpico sonho de poder.
Ele nos indica suficientemente,
em todo caso, que nao Ii
como conceber que Sade, como P. Klossowski sugere, emlllli ,
assinale nao crer nisso, tenha atingido aquele tipo de apatia q\ll
seria "de haver reingressado no seio da natureza, em estado dl
vigflia, em nosso mundo,,26 habitado pela linguagem.
Do que falta aqui em Sade, proibimo-nos de dizer uma pain I I
Que 0 sintam na grada9ao da Filosojia, pelo fato de ser a a '111111
curva, tao cara aos herois de Bufiuel, que e finalmente chaltl 1111
a resolver na m69a urn Penisneid meio visfvel nela.
Seja como for, evidencia-se
que nao se ganhou nadll 1111
substituir Diotima pOI' Domance, pessoa a quem a via COIlIIIIIl
parece assustar mals do que convem, e que, como viu S 1111
en cerra 0 assunto com urn Noli tangere matrem. V...
e '0 III
rada27, a mae continua proibida. Esta confirmado nosso v I'\·dlloo
sobre a submissao de Sade a Lei.

ee

Cf. a nota da p.94, op. cit.
VeroLee: sinonimo de" sifilftica, numa referencia 11ultima parte de A/tllIlll',
l1a alcova, quando Mme de Mistival, mae de Eugenie e "inoculada" (11111
"veneno" da sffilis e, em seguida, tern seus 6rgaos genitais costurados
II 11'1
e associado por Lacan ao fHme El, de Bui'iuel, em que 0 personagem 111111111110
costma sua esposa. (N .E.)
,
26.

27.

l)c urn verdadeiro tratado sobre 0 desejo, pOl·tanto, pOll co ha
IlIlli, ou mesmo nada.
() que se anuncia nesse reyes extrafdo de urn acaso nao pa 'sa,
i1lllllldo muito, de urn tom de razao.

.\'/{hversao do sujeito e dialetica do desejo
no inconsciente freudiano

Este texto representa a comunicac;ao que foi nossa contribuic;ao
a urn Congresso reunido em Royaumont aos cuidados dos
"Col6quios filos6ficos internacionais",
sob 0 tftulo A diC/leti 'C/,
para ele nos havendo convidado Jean Wahl. Ele se realizou
de 19 a 23 de setembro de 1960.
Foi a data deste texto, anterior ao Congresso de Bonncval
do qual saiu 0 que 0 sucede, que nos fez publica-lo:
para dar ao leitor uma ideia do avanc;o em quc semprc se
manteve nosso ensino em relac;ao ao que dele podfamos dar
a conhecer.
(0 grafo aqui produzido foi construfdo para nos so Seminario
sobre as formac;5es do inconsciente. Elaborou-se espccialmentc
com base na estrutura do chiste, tomada como ponto de partida,
diante de urn audit6rio
surpreso, Isso se deu no primciro
trimestre, Oll seja, 0 ultimo de 1957, Urn resumo com a Figura
aqui fornecida foi publicado na epoca no Bulletin de PsychoLogie,)

e

1IIIIiI cstrutura
constitutiva
II ills " Essa estrutura
nao

da pnitica a que charnarnos
pode ser indiferente
a urn

psicapublico

1111110este, que se sup6e filosoficarnente
inforrnado,
Ouc ser fil6sofo
quer dizer interessar-se
pOl' aquilo em quc
1i1l11)() rnundo esta interessado
sern saber, eis urna afirma~ao
11111'1
'ssante, pOl' oferecer a particularidade
de que sua pertinencia
11,111implica que ela seja dernonstravel.
que s6 se pode de-

E

1IllllIslra-la se to do 0 rnundo se tornar fil6sofo,
I >igo sua pertinencia
filos6fiea,
ja que tal foi, afinal de contas,
II I '.qllema
que Hegel nos deu da Hist6ria na Fenomenologia do

I" ri to,

Resumi-lo, assim, tern 0 interesse de nos apresentar Ul111
media~ao facil para situar 0 sujeito: por uma rela~ao com II
saber.
Facil tambem para demonstrar a ambigtiidade dessa rela~a(l
A mesma ambigtiidade que manifestam os efeitos da cien 'j I
no universo contemporaneo.
o douto que faz ciencia e tambem urn sujeito, ele proprio, r
ate particularmente
qualificado em sua constitui~ao, com II
demonstra 0 fato de a ciencia nao ter vindo ao mundo sozillh I
(de 0 parto nao ter side sem vicissitudes, e de ter side precedidll
por alguns fracassos: abortos ou prematura~ao).
Ora, esse sujeito que deve saber 0 que faz, ao menos segundll
se presume, nao sabe 0 que, de fato, nos efeitos da cienclll,
interessa a todo 0 mundo. Ao menos assim parece no univclHl1
contemporaneo
- onde todos se en con tram em seu nivel, pOi
tanto, quanto a esse ponto de ignorancia.
Isso, por si so, justifica que se fale de urn sujeito da ciell 'III
Afirma~ao a qual pretende igualar-se uma epistemologia da qll II
se pode dizer que, nesse aspecto, ela mostra mais pretensao dll
que sucesso.
Dai, aprendamos aqui, a referencia totalmente didatica <i"l
fomos buscar em Hegel, para deixar claro, para as finalidadl
de forma~ao que nos sac proprias, 0 que acontece com a qu 1'11.11'
do sujeito, tal como a psicamilise propriamente a subverte.
o que nos qualifica para proceder por essa via e, evid'llll
mente, nossa experiencia dessa praxis. 0 que nos determillOli II
isso, como atestarao os que nos seguem, foi uma carencill iI I
teoria, refor~ada por urn abuso em sua transmissao, os qll II
por nao deixarem de ser perigosos para a propria praxis, resulllill
tanto urn quanta 0 outro, numa ausencia total de status cient III I'
Formular a questao das condi~6es mfnimas exigfveis pam I II
status nao era, talvez, urn ponto de partida desonesto. COII/,III
tou-se que ele leva longe.
N~o e a a~plitude
de urn questionamento
social qu - 1111
r~fenmos aq.m, ou seja, ao reservatorio
das conclus6's
ljll'
tIvemos de tIrar contra os notorios desvios, na Inglaterra (- II I
Am,erica, da praxis que se autoriza do nome psicanalise.
E propriamente
a subversao que tentaremos definir, (II" I Iii
pando-nos perante esta assembleia, cuja qualidade acabal1lll' iI.

Ilivocar, pOl' nao poder fazer mais em sua presen~a do que fora
11i-1:I, ou seja, por toma-Ia tal e qual como pivo dc nossa
ill lllonstra~ao, ficando a nossO encargo justificar peranle cia a
i'"l1ca margem que Ihe deixamos.
,
Mas usando sua benevolencia
para conslderar

.
acelLO que as

, IIlldi~6es de uma ciencia nao podem ser 0 em~~rismo.
, .
Num segundo tempo, deparando com 0 que Ja se consLIlulU,
111111
urn rotulo cientffico, sob 0 nome de psicologia.
() que recusamos. Precisamente
porque iremos demonslrar
'I11l' a fun~ao do sujeito, tal como a instaur~ a expericnc~a
Iii IIdiana, desqualifica na raiz 0 que sob esse titulo so faz, nao
IllIporla a forma de que se revistam suas premissas, perpeluar
'ontexto academico.
S 'u criterio e a unidade do sujeito que existe com base nos
1III'SSUpostos desse tipo de psicologia, nela ca~endo. ale tomar
111110
sintomatico que seu tema seja cada vez mms enf'aLIcamenlc
1Ilado, como se se tratasse do retorno de um certo sujeilo do
I Ililhecimento,
ou fosse preciso que 0 psfquico se fizesse valeI'

11111

, 111110
duplicando 0 organismo.
. .
1\ preciso aqui tirar urn padrao da ideia, para a qual conilul
111110 um pensamento
tradicional,
de habilitar a expressao nao
Iiilllndada "estado do conhecimento".
Quer se trate dos eslados
ill "Illusiasmo em Platao, dos graus do samadhi no budismo, ou
ilil lirlebnis, experiencia vivida do alucinogeno, convem saber
" ljllC uma teoria qualquer autentica disso.
Autentica disso no registro do que 0 conhecimento comporta
,II l'onaturalidade.

1\ claro que 0 saber hegeliano,
se fundamenta, faz ta~ pouco
• Illll'ia modern a, que neles pode
I" Ill'llcia como ensejo de definir
Itll'lll 'se alguma uma ascese que

1\111'

na Aufhebung logicizante em
caso desses estad~s quanto a
reconhecer urn obJeto da excertas coordena~as, ma~ ~m
seja, digamos, epistemogelllca

lIoMora.
IlIslamente a razao por que sua referencia e para nos pertinente.
I'llis supomos estar bastante informados da praxis freudiana
1111111
apreender que tais estados nao desempenham nela nenhum
111111'1
_ mas aquilo cujo destaque nao se aprecia e 0 fato de
1111,'ssa pretensa psicologia das profundezas nao pensa,em. obter
I. II" lI1na luz, por exemplo, nem tampoucO Ihes atnbm uma
111111,
I!O no que ela desenha como percurso.

I II
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Pois e esse 0 senti do, no qual nao se insiste, do distanciam '11111
com que Freud ~rocede no tocante aos estados hipnoides, qualldll
se trata de exphcar ate mesmo apenas os fen6menos da hist II I
Af esta 0 fato assombroso: ele prefere a isso 0 discurso d I
histerica. 0 que denominamos de "momentos fecundos" 1'111
nosso posicionamento do conhecimento paranoico niio e Lilli'
referencia freudiana.
Tem?s certa dificuldade de tornar inteligfvel, num meio qlll
se.envald~ce do mais incrfvel ilogismo, 0 que comporta interrol'lIl
o IIlCOnSClente tal como 0 fazemos, isto e, ate que ele de Lilli1
resposta que nao seja da ordem do extase nem do abatimclIllI
mas, antes, que" diga pOl' que" .
Se conduzimos 0 sujeito a algum lugar, e a uma decifrac, 111
que ja pressup6e no inconsciente essa especie de logica em <pll
se reconhece, pOl' exemplo, uma voz interrogativa, e all' II
encaminhamento de uma argumenta~ao.
, Af est~ toda .a tradi~ao psicanalftica para sustentar que a no~ I
so pode mtervlr nela entrando pelo Jugar certo, e que, ao
antecipar a ela, so consegue seu fechamento.
. Em outras palavras, a psicanalise que se apoia em, sua lull
hdade freudiana naa pode, de maneira aIguma, dar-se como 11111
rito de. pa.~sagem a ~ma experiencia arquetfpica ou de all'llIlI
modo II1efavel: no dla em que alguem enunciar alguma 'OJ I
dessa ordem que nao seja urn minus habens, e pOl'que todo lilllill
tent sido abolido nela. Coisa de que ainda estamos 10ngc.1
Isso nao passa de uma aproxima~ao de nosso tema. 1'111
trata-se de discernir mais de perto 0 que 0 proprio Freud, 1'111
sua doutrina, articula como constituindo um passo "COpt'lIl
ciano" .
I

I. Mesmo tentando despertar inleresse, sob a rubrica de fen6menos
",\/, III
telepatJa, ou em toda a psicologia gatica que se possa ressuscitar de um MYII
o maIS vulgar andanlho nao conseguira transpor 0 campo em que Freud 0 ('01111
de ante.mao, ao expor 0 que ele retem desses fen6menos como tendo Cjlll I'
n,? sentI do estnto, traduzido, nos efeitos de cruzamento de discursos COIlIIIIIII'"
raneos.
.A teoria psicanalftica,
(t~ayO bastante conhecldo
nao val radar a bolsInha

mesmo ao se prastituir, continua a se fazer d' Plililo
do bordello Como se diz d~sde Sartre, e uma rc~pl'llll
de qualquel' lado da rua (nola de 1966).

I
I

Ilorventura basta que um privilegio seja banido - no casa,
I111". coloca a Terra no lugar central? A subseqiiente dCSLiLuilfao
dll IlOmem de um lugar analogo, pela vitoria da ideia da cvoluc,;ao,
dlill sentimento de que haveria nisso urn ganho que sc confirmaria
sua constanci a.
Mas, acaso temos tanta certeza de que haja nisso um ganho
1111
11mprogresso essencial? Sera que alguma coisa torna cvidcntc
'1"1' a outra verdade, se assim chamarmos a verdadc rcvclada,
It IIlta padecido seriamente com isso? Entao nao se acha quc 0
IIIItocentrismo nao e, pOl' ex altar 0 centro, menos enganoso do
'1"1' ali ver a Terra, e que 0 fato da eclfptica certamentc dava
11111
1110delo mais estimulante de nossas rela~6es com 0 verdaill 11Il, antes de perder muito de seu interesse, por ja nao passar
Iii Illna Terra maria-vai-com-as-outras?
I) , qualquer modo, nao e por causa de Darwin que os homens
I
\'onsideram menos fina-f1or dentre as criaturas, ja quc 6
1'II'l'isamente disso que ele os convence.
A aplica~ao do nome de Copernico a uma sugestao linguageira
It III rccursos mais dissimulados, que tocam justamente no que
I ,Icaba de se insinuar em nossa pen a como relac,;ao com a
I 1 dadeiro, ou seja: a saber, 0 surgimento
da elipse como nao
I lido indigna do lugar de onde recebem
seu nome as chamadas
I Illades superiores.
A revolu~ao nao e menor por se rcrcrir
1I"'l\as as "revolu~6es celestes".
Iksse momento em diante, deter-se af nao mais tem apcnas
" 1'llLido de revogar uma bobagem da tradi~ao religiosa, quc,
'1I111llbem se ve, nao se sai pior pOl' isso, mas de atar mais
1IIIIItiamente 0 regime do saber ao da verdade.
I'llis, se a obra de Copernico, como salientaram outros antcs
.II II(IS,nao e tao coperniciana quanto se sup6e, e porquc ncla
I dlllilrina da dupla verdade ainda da abrigo a urn saber quc ate
11111ll,
convem dizer, tinha toda a aparencia de se contentar com
.11
I';Is-nos pois levados a fronteira sensfvel entre a verdadc c 0
tllI'l', a qual se pode dizer, afinal, que nos sa ciencia, a primcira
I 101, parece ter mesmo retomado a solu~ao de fechar.
M:ls, se a historia da Ciencia, em sua entrada no mundo, ainda
Il,lIa nos suficientemente palpitante para que saibamos quc
111'..I rronteira algo se mexeu naquele momento, talvez seja af
lilll a psicamilise
se destaca, por representar 0 advento dc urn
IIIIYI)sismo.

I""
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~ois retomel~os por essa, vertente 0 se;'vivo que esperamll
~~~enom.enol.ogla .~e ~egel. E? ?e I.narcar ali uma soluvao ideal.
_. ' pOI ~~slln dlzel, urn reVISIOI1lSmOpermanente, no qual .I
ve~dade. es~a em constan.te reabsorvao naquilo que tern de ) 'I
~Ulba~oI.' ':0 se~do e.m Sl mesma senao 0 que falta na realiz1~'1I1l
o sa ..eI., . a~tI.nomla que a tradivao escolastica situava COIl1Il
Ul~ pJlnCI~1O,e tlda como resolvida aqui, por ser imaginaria. II
veIdad~ nao e ?utra cOlsa senao 0 que 0 saber so pode aprendl'l
~ue ~a ,e. ao por em avao sua ignorancia. Crise real em u· II
Imaglllano se resolve, para empregarmos nossas categOria;
WI
engendrar uma nova forma simbolica. Essa dialt~tica'
' J,
gente e cheg"
. .
e con VI I
c
'
~ a conJu~tura defillIda como saber absoluto. T,iI
om? e deduzlda, ela so ~ode ser a conjunvao do simbolico COlli
UI~ ~ea l do qual nada mals ha a esperar. Que e isso se nao 11111
sUJe~to consumado em sua identidade consigo mes~o? No
se Ie que ess
..
."
.
qlll
f d
e sUJeIto Ja e perfeito ali e constitui a hip6(' I
un amental de todo esse processo Com efeito el'
I
como se db'
, e e nom IIIII
d
. ~ n ~ seu su strato, e se chama Selbstbewusstsein, () M I
e Sl consclente, todo-consciente
.~Q~isera De.us que assim fos~e, mas a historia da pr6 lIll
clencla, ~uer dlzer,.d~ nossa, e desde que ela nasceu, se situan'lIl1
seu nasclmento. onglllal nas matemciticas gregas, apresenla ~I
~ntes, em desvI~s que satisfazem muito pouco a esse imalll"li
tismo, e ~s teonas, com efeito - nao nos deixemos engilllill
~~~nto a ISSO pela reabsorvao da teoria restrita na teoria '('III
la l~ada -',de
modo algum principiam segundo a dialetica' (I' I
antitese e sllltese.
.
Ali~s. certos est~~id~s que se fazem ouvir muito confusal1l1'llII
nas gl andes conSCIenClas responsaveis
por algumas
I
'd"
f' .
mue till II
Cal lIlalS na ISIca nao deixam de nos lembrar que afinal I 111111
nesse saber quanta nos outros, e em outro lugar qu~ tern d' ,
a hora da verdade.
' 11 II
E POI: 9ue nao verfamos que a espantosa deferencia d' I II
:~ benefICIa? es~a.lhafato psicanalftico na ciencia pode ser tI,'vllll
, que a pSlcanahse aponta de uma esperanva teorica qUI' II III
e apenas de desarvoramento?
~ .~a~ estamos falando, bem entendido, da extraordimlria 11III
eIencI~ lateral pela .qual vem recobrar-se
na psicanali, ('
~~tegOIIaS de. ~~a pSI.cologia que com isso revigora seils II ,.
r~s de expIOI,a~ao soc~al. Pe.la .razao. que, enunciamos,
'OII'1i1
mos 0 destlllo da pSlcologla lITemissivelmente
selado.

De qualquer modo, nos sa dupla referencia ao sujeito ahsoluto
ill' HegeL e ao sujeito abolido da ciencia da 0 esclarecim nto
111'l'eSsario para formular em sua verdadeira medida a dramatiI Idade de Freud: reingresso da verdade no campo da cicncia, ao
Illt'SmO tempo em que ela se impoe no campo de sua praxis:
II'calcada, ela ali retorna.
Quem nao ve a distancia que separa a desgrava da conscicncia
a qual, por mais potente que seja seu aprimoramenlO em
Ikgel, podemos dizer que ainda e tao-somente a suspensao de
1111\saber - do mal-estar da civilizavao em Freud, mesmo que
I'ja apenas na inspiravao de uma Frase como que renegada que
I II' nos assinala
0 que, ao le-Io, nao podemos articular senao
1111110 a relavao de traves (em ingles, dirfamos skew) que separa
II slIjeito do sexo?
Nada ha, portanto, em nossa vertente para situar Freud que
I ordene pela astrologia judicatoria
da qual se impregna 0
II I ·610go. Nada que provenha da qualidade e ate do intensivo,
111'11\
de nenhuma fenomenologia
com a qual 0 idealismo possa
1i'lIssegurar-se. No campo freudiano,
apesar das palavras, a
1IIIIsciencia e urn travo tao caduco, para basear 0 inconsciente
I III sua negavao (esse inconsciente data de sao Tomas), quanto
II 1II'I:tOe incapaz de desempenhar 0 papel do sujeito protopatico,
1111111 vez que esse e urn cargo que nao tern titular ali.
() inconsciente, a partir de Freud, e uma cadeia de significantes
1Jill' em algum lugar (numa outra cena, escreve ele) se repete e
111,.iste,para interferir nos cortes que Ihe oferece 0 discurso
, ktivo e na cogitavao a que ele da forma.
Nl:ssa formula, que so e nossa por ser conforme tanto ao texto
1Il'IIdiano quanto a experiencia que ele inaugurou, 0 termo crucial
I 1\ significante,
ressuscitado da retorica antiga pela lingiifstica
IIIIHlcrna, numa doutrina cujas etapas nao podemos assinalar
II Jill , mas da qual os nomes de Ferdinand
de Saussure e Roman
lillllhson indicarao a aurora e a culminancia atual, lembrando
IJlll' a ciencia-piloto
do estruturalismo
no Ocidente tern suas
,,1111'Sna Russia em que floresceu 0 formalismo. Genebra, 1910,
I'l'l rogrado, 1920, dizem bem por que seu instrumento faltou
I h ('lId. Mas essa falha da historia so faz tornar mais instrutivo
'I l.i1ll de que os mecanismos
descritos por Freud como sendo
II
dll processo primario, on de 0 inconsciente
encontra seu
II 1'11111:,
abrangem exatamente as funvoes que essa escola toma

pOl' determinantes
das vertentes mais radicais dos efeitos <I.I
linguagem, quais sejam, a metafora e a metonfmia, ou, dito d('
o~~ra maneira, os efeitos de substituic;ao e combinac;ao do sil'
I1Ihcante nas dimens6es respectivamente
sincronica e diacronil"
em que eles aparecem no discurso.
Vma vez reconhecida a estrutura da linguagem no incOJl~
ciente, que tipo de sujeito podemos conceber-Ihe?
Podemos ten tar aqui, numa preocupac;ao de metodo, partir II I
definic;ao estritamente
lingiifstica do [Eu] como significanll'
onde ele ~ao e nada alem do shifter ou indicativo que, no suj 'illl
do enunclado, designa 0 sujeito enquanto ele fala naquele 11111
mento.

o que quer di~er que design a 0 sujeito da enunciac;ao, III I'
n.ao .~. significa. E 0 que se evidencia pelo fato de que lodo
slgl1lhcante do sujeito da enunciac;ao pode faltar no enunciadn
~Iem. d~ haver os que diferem do [Eu], e nao apenas no qUI' I
I~suflclentemente
chamado de casos da primeira pessoa tin
slllgular, se Ihe acrescentarmos
seu alojamento na invoca,.1t I
plural e ate no Si da auto-sugestao.
Pensamos, pOI' exemplo, tel' reconhecido 0 sujeito da ell II II
ciac;ao no significante
ne, chamado pelos gramaticos d' II'
expletivo, termo em que ja se anuncia a incrfvel opiniao daqurli
dent~'e os melhores que tomam sua forma como entregll'
III
c~pncho. Possa 0 encargo que Ihe damos faze-Ios corrigirclli 01
nISSO, antes que [ne] se revele que eles nao entendem na(/II tilt
assunto (retirem esse ne e minha enunciac;ao perde seu valor tI,
ataque, elidindo-me
0 [Eu] no impessoal).2
Mas temo, ass III
que eles [n'en] venham a me execrar (passem ao largo dessl' 1/
e sua ausencia, reduzindo 0 alegado temor da afirmac;ao de nllllll I
repugnancia
a uma assen,;ao tfmida, reduz a enfase de 11111111
I
enunciac;ao, situando-me no enunciado).3
Mas, se digo tue [" mata"], pOI' eles me aborrecerem
I1l1d,
me situei eu senao no tu [" caJado"] em que os fito com des~ll"1I"

Niio fac;am cara feia, evoco de vies 0 que me repugna encobrir
111111
a carta marcada da clfnica.
()lJ(i! seja, a maneira certa de responder it pergunta "Quem
I ,til falando?"
, quando se trata do sujeito do inconsciente. Pois
I S:I resposta
nao poderia provir dele, se ele nao sabe 0 quc diz
I lI'm sequel'
que esta falando, como nos ensina a expericncia
lit 'ira da analise.
('om 0 que 0 lugar do inter-dito, que e 0 intra-dito de urn
1IIIrc-dois-sujeitos,
e justamente
aquele em que se divide a
II Illsparencia do sujeito classico, para passar aos efeitos defading
'1"1' especificam 0 sujeito freudiano, pOl' sua ocultac,;ao pOl' urn
1!'lIificante cada vez mais puro: quer esses efeitos nos levem
illS confins em que lapso e chiste em sua colusao se confundem,
'1'1I'r ate onde a eJisao e tao mais alusiva ao esconder em sua
III( :I a presenc;a, que e espantoso
que a cac;a ao Dasein nao tenha
I I "do maior proveito disso.
Para que nao seja va nos sa cac,;ada, a n6s, analistas, convcm
II tlll/.ir tudo it func,;ao de corte no discurso,
sendo 0 mais forte
111'1
'Ie que serve de barra entre 0 significante e 0 significado.
II se surpreende 0 sujeito que nos interessa, pois, ao se vincular
I 'l'nificac;ao,
ei-Io no mesmo barco que 0 pre-consciente. Pelo
IIIIl' chegarfamos
ao paradoxa de conceber que 0 discurso na
I S:lO analftica
s6 tern valor pOl' tropec;ar ou ate se interromper:
1111110
se a pr6pria sessao nao se institufsse como ruptura num
""('lIrSo falso, digamos, naquilo que 0 discurso realiza ao se
, vill.iar como fala, ao nao ser mais do que a moeda de effgie
'" '.gastada de que fala Mallarme, passada de mao em mITo "ern
111'lIcio".
I\sse corte da cadeia significante e unico para verificar a
, II ulura do sujeito como descontinuidade
no real. Se a lingiifstica
1111',promove 0 significante,
ao vel' nele 0 determinante
do
1f'lIificado, a amilise revela a verdade dessa relac;ao, ao fazer
dill, furos do sentido
os determinantes
de seu discurso.
I,; pOl' essa via que se cumpre 0 imperativo que Freud leva
III sublime
da sentenciosidade
pre-socratica:
Wo Es war, soIL

2. A Frase em Frances constr6i-se,
e claro, com 0 ne (... avant qu 'il III "'/
aved qu'ils n'y cO/llprennent rien), donde sua coloca,<iio entre colchcl's (N I
3. Ver nota anterior.

(N.E.)

Mais .Iije dis "we ", pour ce qu 'ils /Il'asso/ll/llent, (}I' /1//'
sinon dans Ie tt/. dont je les wise? Tue, mata, e 0 particfpio de call1l'

4.

No original:

'il II" I'cminina
,111,11
1111

I

",

(calada), e homOfono de Irt (tll, pronome, Oll 0 parlicfpio clc
que aqui po de aincla ser vista como parte cia palavra tue; sitlle-jc ... evoca
, 1I'"I1"rnnia enlre situe (silUaclo, siluei) e .Ii tue (tiio morto). (N.E.)
Idlll),

Ich werden, que mais de uma vez comentamos

e que logo fare

1110

compreender de outra maneira.
Contentando-nos
com urn passo em sua gramatica: la ondl
isso foi ... 0 que significa? Se Fosse apenas isso que tivesse sidl'
(no aoristo), como la chegar justamente
ali para me fazer SI'I
ao enuncia-lo agora?
Mas 0 Frances diz: La OU c·hair ... Sirvamo-nos do benef"fcllI
que ele nos oferece de urn imperfeito claro. La onde isso 'I I
estava no instante exato, la on de isso era, estava urn pouquinllo
entre a extin9ao que ainda brilha e, a eclosao que trope9a, I till I
posso vir a se-lo, por desaparecer de meu dito.
Enuncia9ao que se denuncia, enunciado que renuncia a I
mesmo, ignorancia que se dissipa, oportunidade que se pCI'll!'
que resta aqui senao 0 vestlgio do que e realmente preciso (I'll
exista para cair do ser?
Urn sonho nan'ado por Freud em seu artigo "Formu]aC,'ol'
sobre os dois princfpios do funcionamento
psfquico" 5 forn 'II
nos, ligada ao patetico em que se apoia a Figura de urn p 11
defunto, por ser ali a de urn fantasma, a Frase: ele nao sabia lIlIi
estava morto.
Da qual ja fizemos urn pretexto para ilustrar a rela9ao 1111
sujeito com 0 significante, atraves de uma enuncia9ao com lIlIi
o ser estremece, pela vacila9ao que Ihe retorna de seu pr6pl iI'
enunciado.
Se a Figura so subsiste por nao the ser dita a verdade qu . I I.
ignora, que acontece, entao, com 0 [Eu] de que essa subsist III II
depende?
Ele nao sabia ... Mais urn pouquinho e ele ficava sabendo. tli
que isso nunca aconte9a! Antes que ele saiba, que morra I Jill 1
Sim, e assim que 0 [Eu] surge la, la on de isso estava: mas, qll1 III
sabia que [Eu] estava morto?
Ser de nao-ente, e assim que advem 0 [Eu] como sujeito lIll
se conjuga pela dupla aporia de uma subsistencia verdadl'lI I
que se abole pOI' seu saber, e de urn discurso em que e a 1lI1111.
que sustenta a existencia.

GW, VIII, p.237-8 [ESS, "Formulac;;6es sobre os dois princfpios do
namento mental", vol.XlI1.
'

5.

111111 ii,

I [avemos nos de par esse ser na balan9a com 0 que Hegel
Imiou como sujeito, por ser 0 sujeito que sustenta sobrc a hlst()na
11 discurso
do saber absoluto? Estamos lembrados de que ele nos
Illl'sta haver experimentado
a tenta9ao da loucura. ~ ~1ao c nossa
via aquela que a supera, por ir ate a verdade da fult1ldade dcssc
discurso?
Nao exponhamos
aqui nossa doutrina da loucura. Pois esta
dll'ressao escatologica
esta al apenas 'para apontar com ~uc
III Incia se separam,
a freudiana da hegehana, essas duas rela90cs
do sujeito com 0 saber.
Ii pOl"que nao ha raiz mais segura do que os modos como
dlsso se distingue a dialetica do desejo.
Pois em Hegel, e ao desejo, a Begierde, que. ~ompete. a
lI'sponsabilidade
pelo mfnimo de Iiga9ao que 0 sUJCllO prccl~a
l'llilrdar com 0 antigo conhecimento,
para que _a v.crda.dc SCJa
1III1lncntea realiza9ao do saber. A astuciada razao slgntflca que
II sujeito,
desde a origem e ate 0 fim, sabe 0 que quer.
(~ af que Freud reabre, na mobilidade
de ondc sacm as
I' volu90es,
a jun9ao entre verdade e sa~er.
Pois nela se vincula 0 desejo ao deseJo do Outro, mas ncssc
1 Icuito reside
0 desejo de saber.
() biologismo de Freud nada tern a ver com a abje9ao prcgadora
Ijlll' Ihes chega as lufadas da oficina psicanalf~ica ..
Ii seria preciso fazer voces vivenciarem 0 mstmto. dc I~ortc
'111l' ali se abomina para coloca-Ios no diapasao da. blO~ogla dc
hl'ud. Pois e1udir 0 instinto de morte de sua doutnna e desco1111 'cc-la em carater absoluto.
I' 'Ia abordagem que lhes preparamos, reconhe9am na metal.·ora
d" r 'torno ao inanimado, do qual Freud reveste todo corpo VIVO,
I Illargem para-alem
da vida que a linguagem assegura ao ser
III 10 rato de e1e falar,
e que e justamente aquela ern que esse
I I investe
na posi9ao de significante
nao somente 0 quc ~e
1'll'~la a isso em seu corpo, pOI' ser permutav:l, mas e~se propno
, ," po. Onde se evidencia entao que a rela9ao do obJeto corn 0
I "IIHI
nao se define, de modo algum, como sendo de uma
IIIi II1irica9ao parcial que devesse totalizar-se nele, uma ve.z que,
III nlntrario, esse objeto e 0 prototipo da dota9ao de senti do do
'IIIIHI como pivo do ser.
.
I'llpamos aqui a parada do desafio que nos fazem, a.o traduZlr
ue
I" III substanti vo "instinto"
0 que Freud chama de T~teb: 0 9
11/1'/' lraduziria muito bem em ingles, mas que e eVltado a1l, e
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razao por que a palavra derive [deri va] seria em Frances nosS<I
ultimo recurso, caso nao consegufssemos
dar a bastardia dll
palavra pulsclo seu ponto de cunhagem.
Daf insistirmos em promover que, baseado ou nao na obs 'I
va~iio biol6gica, 0 instinto, dentre os modos de conhecimenl<l
que a natureza exige do ser vivo para que ele satisfa~a sua
necessidadcs,
define-se como 0 conhecimento
que e admirad<l
por niio poder ser urn saber. Mas outra coisa e aquilo de que SI'
trata em Freud, que e efetivamente urn saber, mas urn saber qUI'
niio comporta 0 menor conhecimento, ja que esta inscrito nUlll
discurso do qual, a semelhan~a do grilhiio de antigo usa, 0 sujeil<l
que traz sob sua cabeleira 0 codicilb que 0 condena a morte nao
sabe nem 0 sentido nem 0 texto, nem em que Ifngua ele CSIII
escrito, nem tampouco que foi tatuado em sua cabe~a raspadll
enquanto ele dormia.
Esse ap610go mal chega a exagerar a pouca fisiologia que <I
inconsciente implica.
Isso se hci de apreciar na contraprova da contribui~ao qu' I
psicanalise deu a fisiologia desde que ela existe: essa contribui«llll
e nula, ate mesmo no que concerne aos 6rgaos sexuais. Nenhulllll
fabula~ao prevalecera contra este balan~o.
Pois a psicanalise
implica, e claro, 0 real do corpo
0
imaginario de seu esquema mental. Mas, para Ihes reconh 'Cl'1
o alcance na perspectiva que do desenvolvimento
se autori~, I,
primeiro e preciso notar que as integra~6es mais ou mCl\o
parcel ares que parecem produzir sua ordena~ao funcionam ali,
antes de mais nada, como os elementos de uma heraldica, tit
urn brasao do corpo. a que se confirma pelo usa que sc 1111
deIas para deci frar os desenhos infantis.
E esse 0 principio, e voltaremos ao assunto, do privil'l'1I1
paradoxal que e 0 do falo na dialetica inconsciente,
sem !l111
baste para explica-Io a teoria ja produzida do objeto parcial.
Cabe-nos dizer agora. que, a se conceber 0 tipo de apoio tllil
fomos buscar em Hegel para criticar uma degrada~ao tao in '1'1 I
da psicanalise que nao encontra para si outra razao de intcl't'N I
senao a de ser a atual, e inadmissfvel que nos imputclll ,I I
enganado por urn esgotamento puramente dialetico do ser, l: II 111
podemos tomar urn certo fil6sof06 por irresponsavel quando I II
autoriza esse mal-entendido.

Pois lonae de ceder a uma redu~ao logicizante, ali onde sc
do des~jo, encontramos em sua irredutibilidade
a del~anda
I propria mol a do que tambem
impede d.e red.uzi-l~ a nccessl~la~I~.
I'ara dize-Io elipticamente:
que 0 deseJo seJa artICulado ~ .JustdIIll'nte por isso que ele nao e articulavel. Entenda-se: no dlscurso
IIIIC Ihe convem,
etico, e nao p~icoI6~ico..
.'
E portanto preciso levar mLllto mats longe,. dlante dc :,oces,
II lopologia
que elaboramos
para n05SO ensll10 neste ul.t1mo
IIiSlro, OU seja, introduzir
Utl1 certo grafo que prevenllnos
I' Irantir apenas, entre outros, 0 emprego que faremos dele,
It'lido sido construfdo e ajustado a ceu aberto para Sltuar, em
lIa disposi~iio em patamares,
a estrutura mais amplamente
pi :hica dos dados de
lIussa experiencia. Ele
IIUS servira aqui para
Iprcsentar onde se si11111 (, desejo
em rela" to a urn sujeito defiIIldo por sua articulaIII pelo significante.
II ala

I

.1111I1'parecer, alguns meses antes, as reservas que tirava de sua ontologia pessoal
"'IIII:l "os psicanalistas"
pOl' demais voltados, a seu vel', para 0 hegeliaOlsmo,
11111111
se algum outro senao nos oferecesse
neste um ponto de apolO nessa
11I11'llvidade.
1',,0. na intermitencia

de paginas

de seu diario atiradas

aos ventos (pOl' acaso,

dlivida) que dele as haviam arrancado.
. .
'\0 que the fizemos vel' que, para fazer essa sua ontologw mteressar-se
pOl'
I II IIIcsmo nos termos divertidos de que ele a reveste em btlhetes famtllales,
" III;VIl1l10Sesse processo ••nao certamente,
mas talvez" destinado a desvlrtuar
I '"

II

,\pfrjtos.

Eis 0 que se poderUl dizer que constitui sua celula element:1I
(cf. grafo I) .. AI! .se articula 0 que chamamos ponto de basta.
pelo qual 0 s,g?'flc~n~e detem 0 deslizamento da significa~1iIl.
~e outro modo mdefml~sume-se
que a cadeia significanll'
e sustentada pelo vetor S . S·. Sem sequel' entrar na sutileza UII
dire~ao retr6gra1a em que se produz seu cruzamento redobrado
pelo .vetor ~ . $, que a~enas se veja neste ultimo 0 peixe qut'
ele fJs~a, menos apropnado para representar 0 que ele furta I)
c~pt~~ao em seu nado ~ivo do que a inten~ao que se esfor~a pOi
afoga-Io no f1uxo,d~ pre-texto, ou seja, a realidade que se imagillll
no esquema etologlCo do, retorno da necessidade.
Dess.e PO?to de basta, encontrem a fun~ao diacronica na frast',
na medlda em que ela s6 fecha sua significa~ao com seu ultimo
~ermo, sendo cada termo antecipado na constru~ao dos outros '.
IIlversamente, selando-lhes 0 sentido pOI' seu efeito retroativo,
, ~as a es~rutura sincronica e mais oculta, e e ela que nos IcvlI
a ~n~c~. E. a metafora como aquilo em que se constitui 11
atnbUl~ao pnmaria, aquela que promulga 0 "0 cachorro faz millu,
o gato faz a.u-au" com que a crian~a, de urn s6 golpe, desvill
culando a cOlsa.de seu grito, eleva 0 signo 11fun~ao do significanll'
e eleva a realtdade 11 soffstica da significa~ao, e, atraves do
de~pl:ezo pela verossimilhan~a,
descortina
a diversidade
dll,\
obJetlva~6es a serem verificadas de uma mesma coisa.
EXi~ira. essa .possibilidade a topologia de urn jogo dos quallo
cantos. ElS 0 tlpo de pergunta que nao parece nada e que, 110
entanto, p~de causal' certo alvoro~o, se dela tiver que dependl'l
a cOlistru~ao subsequente.
Va~os poupa-Ios das etapas, dando-Ihes logo de safda a fUIH,tlO
dos dOls ponto~ de cruzamento nesse primeiro grafo. Urn, '0
notado. pOl' A, e 0 lugar do tesouro do significante, 0 quc 111111
quer dlzer do c6digo, pois nao e que se conserve nele a COLT('
pon~e~c!a unfvoca entre urn signo e alguma coisa, mas sim 'II/I
o slglllficante s6 se constitui pOl' uma reuniao sincroni<;11 I
enumeravel,. n_a qual qualquer urn s6 se sustenta pelo prindp/ll
de sua, 0posl~ao a cada urn dos demais. 0 outro, conotado )1I11
s(A), e ~ q.ue se pode chamaI' a pontua~ao, on de a significlI<; 10
se constltUI como produto acabado.
d Observe-se a dissimetria entre urn, que e urn local (mais 1111'111
o que espa~o), eo outro, que e urn momenta (mais escanSHl till
que dura~ao).

Ambos participam da oferta ao significante que 0 furo no real
l'onstitui, urn <;omo urn oco de receptagao, outre como brocagcm
para a safda.
A submissao do sujeito ao significante,
que sc produz no
l'ircuito que vai de seA) a A e volta de A para seA), e propriamcntc
II/n cfrculo, na medida em que a assergao que ali se instaura,
por nao se fechar em nada senao em sua pr6pria escansao, ou,
rill outras
palavras, na falta de urn ato em que encontrc sua
I' '('leza, remete apenas a sua pr6pria antecipagao
na composigao
tlo significante, em si mesma insignificante.
A quadratura desse cfrculo, para ser possfvel, exige somcnte
1 wmpletude
da bateria significante instalada em A, quc Sl1nholiza, pOl' conseguinte, 0 lugar do Outro. Donde se ve que csse
Outro nada e senao 0 puro sujeito da modern a estrategia dos
logos, como tal perfeitamente acessfvel ao calculo da conjectura,
I/il medida em que 0 sujeito real, pOl' nele pautar 0 seu, nao tcm
quc levar minimamente
em conta nenhuma aberragao dita subIdiva no sentido comum, isto e, psicol6gica,
mas a simples
Illscrigao de uma combinat6ria cujo esgotamento e possfvc!.
Essa quadratura e impossfvel, no entanto, mas unicamente
p'lo fato de que 0 sujeito s6 se constitui ao se subtrair dela c
10 descompleta-la
essencialmente,
por ter, ao mesmo tempo, que
\t' con tar ali e desempenhar uma fungao apenas de falla.
Out1'O, como sftio previo do puro sujeito do significante,
ol'upa a posigao mestra, de dominagao, antes mesmo de tel' acesso
I 'xistencia,
para dize-Io com Hegel e contra ele, como absoluto
•'l'nhor/Mestre. Pois 0 que e omitido na mediocridade da modern a
Il'oria da informagao e que s6 se pode sequer falar de c6digo
qllando este ja e 0 c6digo do Outro; ora, e de algo bem difererite
qlle se trata na mensagem, uma vez que e por ela que 0 sujeito se
I ol1stitui, uma vez que e do Outro que 0 sujeito recebe a pr6pria
III'l1sagem que emite. E estao justificadas as notag6es A e s(A).
Mensagens de c6digo e c6digos de mensagem distinguir-se-ao
I omo formas
puras no sujeito da psicose, aquele que se contenta
10m esse Outro previo.
Observemos,
entre parenteses, que esse Outro, distinguido
lomo lugar da Fala, imp6e-se igualmente como testemunha da
Vl'I'dade. Sem a dimensao que ele constitui, 0 engano da Fala
11:10 se distinguiria
do disfarce que, na luta combativa ou na
nihigao sexual, e bem diferente dela. Manifestando-se
nacaptura
Il1Iagimiria, 0 disfarce se integra no jogo de aproximagao e ruptura

o
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q~e, constitui a dan<;a originaria em que essas duas situa<;<I'
vl,tals encontram
sua escansao, e nos parceiros que neJas I'
o:,d,enam em sua, ousarlamos escrever, dancidade. 0 animlll
a ~s, mostra-se ca~az disso ao ser acuado; con segue despislill .
es o<;ando um~ retlrada que e urn engodo. Isso pode che Tal It
pont~ .de sugenr na, presa a nobreza de homar 0 que ha na gClI\ It
espOl~lva. M~s 0 antmal nao finge fingir. Nao deixa rastros '11111
en?o 0, con~lsta em se_ fazerem tomar pOl' falsos sendo vel'd I
delros, IStO e, quando sao os que dariam a pista certa, Tampoll( II
apa~af' seus rastros, 0 que ja seria, para ele, fazer-se sUj'eilO 1111
slgnt Icante.
fI !u1°
is~o foi apena~ c,onf~samente
articulado pOl' al'llll
1 oso os, amda
que proflsslOnats. Mas esta claro que a Fala II
come<;a c?m ,a, passagem do fingimento a ordem do significallil
e que? slgmflcante exige urn outro lugar - 0 lugar do OUIIlI
o OutlO,-te,s~emunha, 0 testemunho Outro que nao qualqu'l' III
~eus pal cellos - para que a Fala que ele sustenta possa m IIIII
IStO e, colocar-se como Verdade.
I,
IAssim,
V d e de outro Jugal' que nao 0 da ReaIl'd·ade COnCe1'll11
pe a , er ade que e:>ta extrai sua garantia: e da Fala. COI1HI I
tamf~e~ desta que ela recebe a malTa que a institui numa eslrutlll I
d e lC<;ao.
o di.to ~rimeiro decreta, legifera, sentencia, e oraculo, conkll
ao OUtlO leal sua obscura autoridade.
T?mem a~enas urn significante como inSIgnia dessa onipll
~eancla, ?:IS~j~ desse P?der ~odo em potencia, desse nascinll'llli I
PO~SI ~ 1 ~ ,e, e voces terao 0 tra<;o unario, que, pOl' preCI1C11lI
a malc~ ,mvlslvel q~~ 0 sujeito recebe do significante, alii III
esse sUjetto, n,a Ide,ntlfIca<;ao primeira que forma 0 ideal do I II
o que e mscnto
pela nota<;ao I(A),
com a qual devemos
substituir, nesta etapa, 0 $, S barrado do
vetor retrogrado, fazendo com que ele se
transponha
de sua
extremidade para sua
partida (cL grafo 2).
A

Efeito de retroversao
pelo qual 0 sujeito, em cada elapa,
1llIllsforma-se naquilo que era, como antes, e so se anuncia "ele
11'1':\ sido" , no futuro

anterior.
Aqui se insere a ambigiiidade de urn desconhecer [meeo/llw/flt'\ essenciaI ao conhecer-me
[me eonnaftre]. Pais ludo de que
II sujeito
pode se assegurar, nessa retrovisao, e de vir a seu
I IIcontro a imagem,
esta, antecipada, que ele tern de si mesmo
I III seu espelho. Nao retomaremos
aqui a fun<;ao de nossO
','sladio do espelho",
ponto estrategico primeiro, organizado
pilI' nos como objec;ao ao favorecimento
dado na leoria ao
\lIl'lenso eu autonomo, cuja restaura<;ao academica justificava 0
pioposto contra-senso
de seu refor<;o, num tratamenlo desde
I Illfio desviado
para urn sucesso adaptativo: fenomeno de abdi111,:\0 mental, Iigado ao envelhecimento
do grupo na diaspora
lill guerra, e reduc;ao de uma pratica eminente a um rolulo
Ipl'llpriado a explora<;ao do American way of life.?
Como quer que seja, 0 que 0 sujeito encontra nessa imagem
IIl'rada de seu corpo e 0 paradigma de todas as formas da
, Illclhan<;a que levarao para 0 mundo dos objetos urn toque de
illl'lilidade, projetando nele a transformac;ao da imagem narcfha, que, do efeito jubilatorio
de seu encontro no espelho,
1IIIIIsforma-se, no confronto com 0 semelhante, no escoadouro
lill Illais Intima agressividade.
(~ essa imagem que se fixa, eu ideal, desde 0 ponto em que
II ,IIjeito se detem como ideal do eu. 0 eu, a partir dal, e func;ao
III (\omlnio, jogo de imponencia,
rivalidade constitulda.
Na
I Ilpllira que sofre de sua natureza imaginaria, ele mascara sua
dllplicidade, qual seja, que a consciencia com que ele garante a
\ Illesmo uma existencia
incontestavel
(ingenuidade
que se
I pi aia pela meditac;ao de um Fenelon) nao Ihe e de modo algum
IIIIllIlente, mas transcendente,
uma vez que se apoia no trac;o
8
IIlIoIl'iodo ideal do eu (0 que 0 eogito cartesiano nao desconhece ).
I Illllde 0 proprio ego transcendental se ve relativizado, implicado
IltlliO esta no desc'onhecimento
em que se inauguram as identi111 1\'(leS do eu.

,

I h'ixamos esse panigrafo apenas como marco de uma batalha superada (nota

iI. 1'11>2:onde estavamos com a cabeya?),
1'11l2ntesesaqui como acrescimo, fixando elaborayoes sobre a identificayao,
I'"

11'II\)fCS
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Esse processo imaginario, que da imagem especular vai 1I11
a constituiyao do eu, no caminho da subjetivayao pelo signill
cante, e expresso em nosso grafo pelo vetor i(a).n;" de senlidll
unico, mas duplamente articulado, uma primeira vez como elll
to-circuito em $.I(A), uma segunda vez como via de retorno 'Ill
s(A).A. 0 que mostra que 0 eu so se completa ao ser articuladll
nao como [Eu] do discurso, mas como metonfmia de sua si 'III
ficayao (0 que Damourette e Pichon tomam pela pessoa plt:1I1
que eles op6em a pessoa sutil, nao sendo esta ultima outra coi II
senao a funyao anteriormente
designada como shifter).
A promoyao da consciencia como essencial ao sujeito, III
conseqUencia historica do cogito cartesiano, e para nos a aCt'1I
tuayao enganosa da transparencia do [Eu] como ato, a cusla d I
opacidade do significante
que 0 determina, e 0 deslizam'lIll1
pelo qual 0 Bewusstsein serve para abranger a confusao do Selll,11
vem justamente demonstrar, na Fenomenologia do espfrito, p('11I
rigor de Hegel, a razao de seu erro.
o movimento mesmo que desequilibra 0 fenomeno do espfrilll
fazendo-o pender para a relayao imaginaria com 0 outro (COlli
o outro, isto e, com 0 semelhante,
a ser conotado COlli II
minusculo), torna visfvel seu efeito: a saber, a agressividlldt
que se torn a 0 fiel da balanya em torno do qual ira decompol
I
o equilfbrio do semelhante com 0 semelhante na relayao dll
Senhor com 0 Escravo, prenhe de todas as astucias pelas till II
a razao vai af pOl' em marcha seu reino impessoal.
Dessa servidao inaugural dos caminhos da liberdade, por c('III'
mais mito do que genese efetiva, podemos aqui mostrar () lIlll
ela esconde, precisamente por te-Io revel ado como nunca dallil
A luta que a instaura e bem denominada
como de pili"
prestfgio, e 0 desafio, pondo em jogo a vida, e adequado II II I
fazer eco ao perigo da prematurayao
generica do nascim'lIll1
ignorado por Hegel e do qual fizemos a mola dinamica da capilli I
especular.
Mas a morte, justamente
por estar impressa na funyuo ""
desafio - aposta mais honesta que a de Pascal, ainda que taJllbl III
se trate de um poquer, ja que aqui cobrir a aposta e limitado
mostra, ao mesmo tempo, 0 que e elidido tanto de uma r'l" I
previa quanto do regulamento conclusivo. Pois e preciso, III 11111
de contas, que 0 vencido nao pereya" para que produl',l1 11111
escravo. Em outras palavras, 0 pacto e em toda parte anl'l'IllI I

-

violencia, antes de perpetua-Ia, e aquilo a que c~amamos simh(llico domina 0 imaginario, pelo que podemos Indagar-nos sc
Il assassinato e mesmo 0 absoluto Mestre/Senhor.
,
Pois nao basta decidir pOl' seu efeito: a Morte. Trata-sc <linda
d ' saber qual morte,9 a que e trazida pela vida ou aqucla quc a
II'<lZ.

_

Sem prejudicar a dialetica hegeli~n~ por uma c~mstata~a~ de
(OO'rcncia ha muito levantada a proPOSltO da questao do vll1culo
"'1\ sociedade dos senhores, mestres, queremos aqui tao-somente
IIblinhar 0 que, a partir de nossa experiencia, salta aos olhos
('omo sintomatico, isto e, como instala9ao no recalque. Trata~se,
pl'opriamente, do tema da Astucia da razao, cujo _erro, a~llcnorIIlente apontado, nao apequena seu peso de sedu9~0. 0 tlabalh.o,
diz-nos ele, a que se submete
escravo, renunclando ao ?ozo
por medo da morte, sera justamente a ~ia pela q~~1 elc rcal1zara
1\ liberdade.
Nao ha engodo mais mamfesto pohtlcamenlc
c, ao
III'smo tempo, psicologicamente.
0 gozo e facil para 0 cscravo
(' deixara 0 trabalho na servidao.
,
A astucia da razao seduz pelo que nela ressoa de urn mllo
lildividual muito conhecido pelo obsessivo, de quem sabcmos
que a estrutura nao e rara na intelligentsia. Mas, pOl' menos que
,'sIc escape a ma-fe do professor, e bem diffcil ele se enganar
qllanto ao que e 0 seu trabalho que deve dar-Ihe a~esso ao, gOZ?
III' 'stando
uma homenagem propriamente inconsclente a hl$l6na
I S 'l'ila por Hegel, e freqUente ele encontrar
seu alibi na ~orle
do Mestre/Senhor.
Mas, que acontece com essa mortc, Ele
.Ill1plesmente a espera.
Dc fato, e do lugar do Outro, em que ele se instala, que ele
Ill'ompanha 0 jogo, tornando qual~~er ri~~o .inoper~,~le, .em
I special 0 de alguma
disputa, numa consclencla-de-sl
pal a a
qll:ll so existe morte para dar risada.
.
~'.
Assim, nao pensem os filosofos poder nao dar lmportal~cta a
1I111pyao
que foi a fala de Freud no que concerne ao deseJo:
E isso a pretexto de que a demanda, juntamente com os ef:l~os
"II frustra9ao,
inundou' tudo 0 que Ihes chega de uma prattca

°

'I'llmbem af, referencia ao que professamos em nosso seminurio sobre A Iftica
" , 'I"lse,"(1959-60 a ser publicado) a respeito da segunda morte. Queremos"
11111110. com Dylan Thomas, que nao haJa duas delas. Mas, nesse. cas~," sel.~
1111"01110 0 absoluto Mestre/Senhor a unica que resta? [A If/ica da pSlcanallse
Ja
1 III publicada: 0 Seminurio, livro 7, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988. (N£)]
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cafda numa banalidade educativa que ja nao e resgatada nC11l
mesmo pOl' sua indolencia.
Sim, os traumas enigmaticos da descoberta freudiana ja nao
passam de vontades reprimidas. A psicanalise nutre-se da oh
servac,;ao da crianc,;a e do infantilismo das observac,;oes. Paupemos
seus relatorios, tantos quantos sao, todos tao edi ficantes.
E tais que 0 humor nunca mais e neles admitido.
Seus autores, doravante, estao pOl' demais preocupadas
C011l
uma posic,;ao de medal hoes para ainda levar minimamente
C11l
conta 0 aspecto irremediavelmente
extravagante que a incons
ciente conserva pOl' suas rafzes lingiifsticas.
Impossfvel,
no entanto, para os que sustentam que e pcla
acolhida dada it demanda que se introduz a discardancia
nas
necessidades
presumidas na origem do sujeito, negligenciar
()
fato de que nao ha demanda que nao passe de algum modo pelos
desfilamentos
do significante.
E, se a ananke somatica da incapacidade
do homem de St'
mover, ajorfiori de bastar a si mesmo, durante um perfodo ap6s
seu nascimento, garante a base de uma psicologia da dependencia,
como haveria ela de elidir 0 fato de que essa dependencia
t'
mantida pOl' um universo de linguagem, justamente na medida
em que pOl' c atraves dele as necessidades
se diversificaram
t'
desdobraram
a tal ponto que seu alcance se afigura de ordcnl
total mente diversa, quer seja relacionado com 0 sujeita au C011l
a polftica? Explicitando:
a tal ponto que essas necessidad's
passaram para 0 registro do desejo, com tudo 0 que ele nos
impoe pOI' con frontal' nossa nova experiencia, pOI' seus paradoxos
de sempre para 0 moralista, pela marca de infinitude que ncll'
destacam os teologos, e ate pela precariedade de seu status, lal
como esta se anuncia na ultima moda de sua formula~ao, pro
movida pOI' Sartre: desejo, paixao inutil.
o que a psicanalise nos demonstra no tocante ao desejo, III
sua func,;ao que podemos chamaI' de a mais natural, ja que e d 'III
que depende a manutenc,;ao da especie, nao e apenas que ele Csl I
submetido, em sua instancia, sua apropria~iio, em suma, em Stili
normalidade, aos acidentes da historia do sujeito (ideia do traulIlll
como contingencia),
mas tambem que tudo isso exige 0 cancursll
de elementos estruturais que, para intervir, prescindem perfcilll
mente desses acidentes, e cuja incidencia desarm6nica,
inespl'
rada, diffcil de reduzir, real mente parece deixar na experien 'ill
um resfduo que conseguiu arrancar de Freud a declara~ao dl'

que a sexualidade devia trazer a marca de alguma fissura pouco
IIat ural.
,
Seria um erro acreditarmos que 0 mito freudiano do Edipo
acaba, quanto a esse aspecto, com a teoJogia. Pois nao basta agitar
() fantoche da rivalidade' sexual. E mais conviria IeI' nele 0 que,
'm suas coordenadas, Freud impoe it nossa reflexao, pois elas
rctornam it pergunta de onde ele mesmo partiu: que e um Pai?
- E 0 Pai morto - responde Freud, mas ninguem 0 escuta,
., quanta ao que Lacan retoma disso sob a rubrica de Nomedo-Pai, e lamentavel que uma situac,;ao pouco cientffica continue
1o
a deixa-Io privado de seu publico normal.
Mas a reflexao analftica tem girado vagamente em torno do
prohlematico desconhecimento,
entre alguns primitivos, da fun\'uo do genitor, e houve ate quem debatesse sobre isso, sob a
handeira contrabandeada
do "culturalismo",
a respeito das 1'01'mas de uma autoridade a qual nem se pode dizer que algum
seLor da antropologia
tenha trazido uma definic,;ao de alguma
amplitude.
Sera porventura preciso que se nos alie a prarica, que em
algum momento talvez adquira forc,;a de usa, de inseminar
:1I'Lificialmente as mulheres, desrespeitada a proibic,;ao falica, com
\) csperma de grandes homens, para que extraiam de nos um
veredito sobre a func,;ao paterna?
o Edipo, todavia, nao po de manter-se indefinidamente em
'al'laz em formas de sociedade nas quais se perde cada veL mais
\) senti do da tragedia.
Partamos da concepc,;ao do Outro como lugar do significante.
<)ualquer enunciado de autoridade nao tem nele outra garantia
senao sua propria enunciac,;iio, pois Ihe e inutil procurar pOl' esta
Ilum Olltro significante, que de modo algum pode aparecer fora
II 'sse lugar. E 0 que formulamos
ao dizer que nao existe
Il1cLalinguagem que possa ser falada, ou, mais aforisticamente,
quc nao ha Outro do Outro. E como impostor que se apresenta,

III Que nessa digressiio tenhamos ligado tal caracterfstica aquela epoca, ainda
'111<': em termos mais vigorosos, assume um valor de encontro, por ter sido
1'Il'dsamente com base no Nome-do-Pai que, tres anos depois, recebemos a
Illl,'iio de par em banho-maria as teses que havfamos prometido a nosso ensino,
, III raziio da permanencia dessa situac;:iio.

[813)

para suprir
Lei).

sua falta,

0

Legislador

(aquele

que alega erigir

II

POl'em nao a Lei em si, nao mais do que aquele que dela S('
autoriza.
Que dessa autoridade da Lei 0 Pai possa ser tido como 0
representante
original, eis 0 que exige especificar
sob qual
modalidade privilegiada de presenc;a ele se sustenta, para-alelll
do sujeito levado a ocupar realmente 0 Jugar do Outro, ou scja,
a Mae. A pergunta, pOl'tanto, e afastada.
Ha de parecer estranho que, descortinando-se
nela 0 espa~'(1
desmedido que toda demanda implica - por ser petic;ao de amOi
-, nao deixemos mais espac;o nisso para a citada pergunta.
E a concentremos,
ao contnirio, no que se fecha no para
aquem, pelo mesmo efeito da demanda, para dar propriamCnl('
lugar ao desejo,
Com efeito, e muito simplesmente
e diremos em qw'
sentido - como desejo do Outro que 0 desejo do homem ganlill
forma, pOl'em, antes de mais nada, somente guardando
Ullli
opacidade subjetiva, para representar nele a necessidade,
Opacidade que diremos de que maneira constitui como qll('
a substancia do desejo.
o desejo se esboc;a na margem em que a demanda se ras 'II
da necessidade: essa margem e a que a demanda, cujo apelo n/ 0
pode ser incondicional
senao em relaC;ao ao Outro, abre soh I
forma da posslvel falha que a necessidade po de al introduzi I,
por nao haver satisfac;ao universal (0 que e chamado de angusLill)
Margem que, embora sendo linear, deixa transparecer sua WI
tigem, por mais que seja coberta pelo pisoteio de elefantc dll
capricho do Outro. E esse capricho, no entanto, que introdu~. II
fantasma da Onipotencia,
nao do sujeito, mas do Outro em (ilil
se instala sua demanda (ja era tempo de esse cliche imbecil SI',
recolocado, de uma vez por todas, e por todos, em seu devidll
lugar), e, juntamente com esse fantasma, a necessidade dc S('II
refreamento pela Lei.
Ainda nos detemos nisso, pOl"em, para voltar ao status <III
desejo que se apresenta como autonomo em relac;ao a 'S,'oll
mediac;ao da Lei, por ser no desejo que ela se origin a, no fllill
de que, atraves de uma simetria singular, ele inverte 0 incOll<l1
cional da demanda de amor pela qual 0 sujeito permanec
1111
sujeic;ao do Outro, para eleva-Io a potencia da condic;ao absolilill
(onde 0 absoluto tambem quer dizer desprendimento).

Quanto ao ganho obtido em relac;ao a angustia no quc Lange
esse desprendimento
tem exito desde. sua ~odaIidade mais humilde, aquela sob a qual um certo pSlcanaltsta a
vislumbrou em sua pnitica com a crianc;a, denominando-a
dc
Ilhjcto transicional - em outras palavr.as, 0 p:dac;o de pa~o e
Il caco querido que nao abandonam malS 0 lablO nem a mao.
[sse, ha que dize-Io, e apenas emblema; 0 represenLantc .da
I 'presentac;ao, na condic;ao absoluta, esta em seu Jugar no lJ~\'onsciente, onde causa 0 desejo, segundo a estrutura da fantasia
qllc dele extrairemos.
.
Pois al se ve que a insciencia que 0 homem tem de ~cu dcscjo
\' menos insciencia daquilo que ele demanda - que, al"lI1al,.po de
S 'r cingido do que insciencia a partir da qual :Ie descja.
E e a isso que cOlTesponde nossa formulac;ao de quc 0
illconsciente e discurso do Outro, onde se d eve enten d er 0 "d e "
110 sentido do de latino (determinac;ao
objetiva): de Alio in
.
) II
/lratione (concluam: tua res agttur '.
,.
Mas acrescentando tambem que 0 desejo do homem co desejo
do Outro onde 0 "de" fomece a determinac;ao chamada pclos
f'ramatic~s de subjetiva, ou seja, e co~o_ Outro que elc descja
(0 que da a verdadeira
dimensao da palxao humana).
1\ Ilccessidade,

Eisporqueapergunta
que retoma
para 0 sujeito do lugar
d' onde ele espera um
lll'aculo,
formulada
('omo um " Che vuoi? quc quer voce?" , e a que
Illclhor conduz ao camiIIho de seu proprio dese10 - caso ele se ponha,
I',rac;as a habilidade
de
11m parceiro
chamado
psicanalista, a retoma-Ia,
1I1csmo sem saber disso
ll1uito bem, no senti do
dc um "Que quer ele de
ll1im?" .

GRAFO 3:
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tlo Outro,

I1

I(A)

~

A idiSiaisde "a partir de" , "por": "por outro teu ate ispreparado no discurso" .

(N.E.)

E esse

patamar superposto da estrutura que levara nosso grafo
(cf. grafo 3) a sua forma completa, pOl' af se introduzir, antes
de mais nada, como 0 desenho de um ponto de interroga~~()
plantado no cfrculo do A maiusculo do Outro, simbolizando com
uma homografia desconcertante
a pergunta que ele expressa.
De que frasco ele e 0 abridor? De que resposta eo significant "
chave universal?
Observe-se que e possfvel encontrar um indfcio na cIaI'll
aliena~ao que deixa ao sujeito 0 beneflcio de esbarrar na questf!o
de sua essencia, na medida em que ele pode nao desconhec<:1
que 0 que deseja se Ihe aparece como aquilo que ele nao quel,
forma assumida pela denega<;:ao em que se insere singularmen(('
o ignorado desconhecimento
de si mesmo, mediante 0 qual Il'
transfere a permanencia de seu desejo para um eu que, no entan[o,
e evidentemente
intermitente, e, em contrapartida, protege-se d('
seu, desejo atribuindo-lhe
essas pr6prias intermitencias,
E claro que se pode ficar surpreso com a extensao do qu ' l'
acessfvel a consciencia-de-si,
desde que se 0 tenha apreendido
pOl' outras vias. a que e justamente 0 caso aqui.
Pois, para descobrir disto tudo a pertinencia, e preciso tIlll'
um estudo bastante aprofundado,
e que s6 pode situar-se 1111
experiencia analftica, nos permita completar a estrutura da fall
tasia, ligando-Ihe essencialmente,
sejam quais forem suas elisOl'
ocasionais, na condi<;:ao de objeto (cujo privilegio nao fizemw.
mais do que ro<;:ar de leve, acima, atraves da diacronia), II
momenta de umfading ou eclipse do sujeito, estreitamente ligadll
a SpaLfung ou fenda que ele sofre por sua subordina<;:ao II(I
significante.
Isso e 0 que simboliza a sigla ($Oa) que introduzimos, soh II
forma de um algoritmo que, nao por acaso, rompe 0 elem ilill
fonema~ico constitufdo pela unidade significante, ate seu ato IIII I
literal. E que ele e feito para permitir um sem-numero de leitul' I
diferentes, multiplicidade admissfvel des de que 0 falado contillill
preso a sua algebra.
Esse algoritmo e seus analogos utilizados no grafo nao dl'
mentem de modo algum, com efeito, 0 que dissemos sohl" II
impossibilidade de uma metalinguagem,
Eles nao sao signifi ' III
tes transcendentes;
sao os fndices de uma significa<;:ao absolul I
ideia que, sem maiores comentarios, parecera apropriada,
'Sill
ramos, a condi<;:ao da fantasia.

a

e

grafo inscreve que 0 desejo
regulado a partir da fantasia,
IIssim formulada de maneira hom610ga ao que acontece com 0 eu
"Ill rela<;:ao a imagem do corpo, exceto que ela continua a marcar
IIinversao dos desconhecimentos
em que se fundamentam, respeclivamente, um e outro. Assim se fecha a via imaginaria pOl' onde
lIa analise devo advir, la onde s'tava [La oll s'haif] 0 inconsciente.
Digamos, para reavivar a metafora de Damourette e Pichon
obre 0 eu gramatical, aplicando-a a um sujeito a que ela se
d 'stina melhor, que a fantasia e propriamente 0 "estojo" daquele
I Eu] que e primordial mente recalcado, por s6 ser indicavel no
lilfling da enuncia<;:ao.
Eis agora, com efeito, nossa aten<;:ao solicitada pelo status
'lIbjetivo da cadeia significante no inconsciente, ou melhor, no
I' 'calque primario
(Urverdrangung).
Concebe-se melhor, em nossa dedu<;:ao, que tenha sido preciso
1I0Sinterrogarmos sobre a fun<;:aoque sustenta 0 sujeito do incons, iente, apreender que e diffcil designa-Io em qualquer lugar como
ujeito de um enunciado, e portanto, como 0 articulando, quando
\'\e nem sequer sabe que fala. Daf 0 conceito de pulsao com que
,'I' e designado por uma localiza<;:ao organica, oral, anal etc., que
IItisfaz a exigencia de estar tao mais longe do falar quanto mais
\'Ie fala.
Mas, se nosso grafo
I'ompleto nos permite siIliaI' a pulsao como teouro dos significantes,
~lIa nota<;:ao como ($Oa)
Illantem sua estrutura, liI'ando-a a diacronia. Ela
,'0 que advem da demanda quando 0 sujeito af
d'svanece.
Que a deIllanda tambem desapaI ('ce e evidente,
exceto
qlle resta 0 corte, pois
('ste continua presente no
qlle distingue a pulsao da
llln~ao organic a que ela
1I;lbita: ou seja, seu artiI cio gramatical,
muito
JllI[ente nas reversoes de

sua articula~ao com a fonte e com 0 objeto (Freud, quanto II
isso, e inesgotavel).
A propria delimita~ao da "zona erogena" que a pulsao isolll
do metabolismo da fun~ao (0 ate de devora~ao concerne a outl'Ok
argaos alem da boca, perguntem ao cao de Pavlov) e obra tll
um corte que se beneficia do tra~o anatomico de uma margclII
ou uma borda: labios, "cerca dos dentes", borda do anus, sulcll
peniano, vagina, fenda palpebral e ate 0 pavilhao da orclll.
(evitamos aqui as precis6es embriologicas).
A erogeneidadl'
respiratoria e pouco estudada, mas, evidentemente, e pelo espa,\
mo que ela entra em jogo.
Observe-se que esse tra~o do corte e nao menos evidentemClll1'
preponderante
no objeto descrito pela teoria analftica: mami Ill,
cfbalo, falo (objeto imaginario), fluxo urinario. (Lista impcnSl1
vel, se nao Ihe forem acrescentados, conosco, 0 fonema, 0 olhlll,
a voz - 0 nada.) Pois pOl'ventura nao vemos que a caracterfSlil .1
"parcial", justificadamente
acentuada nos objetos, nao e apli< •
vel pOl' eles serem parte de um objeto total, que seria 0 C0'l'll,
mas pOl' so representarem parcialmente a fun~ao que os prodll/i
Tra~o comum a esses objetos em nossa elabora~ao: elcs II II
tem imagem especular, ou, dito de outra maneira, alteridadt, i'
Isso e 0 que Ihes permite serem 0 "estofo" , ou, melhor dizcndll
o forro, sem no entanto serem 0 avesso, do proprio sujeito to 111IIIIII
pOl' sujeito da consciencia. Pois esse sujeito, que acredita p()(11 I
tel' acesso a si mesmo ao se designar no enunciado, nao C (lIill I
coisa senao um objeto desse tipo. Perguntem ao angustiado t'II11'
a pagina em branco, e ele Ihes dira quem Ii 0 excremento d ~ klill
fantasia.
E a esse objeto inapreensfvel
no espelho que a imafl'Il1
especular da sua vestimenta. Presa capturada na rede da SOli 1111
,I
e que, despojada de seu volume que enche a sombra, tOIII 1 I
estender 0 engano cansado desta ultima com ar de presa.
o que 0 grafo nos prop6e agora situa-se no ponto cm 11111
toda cadeia significante se homa ao fechar sua significaC(11ll II
e preciso esperar tal efeito da enuncia~ao inconsciente,
" 111111
em S(A), e ha que le-Io: significante
de uma falta no OIH,,,

12.0 quejustificamos des de entao pOl' urn modelo topol6gico extrafdo
das superffcies na analysis situs (nota de 1962).'

d/l

1'1111,

IIH.:rente a sua fun~ao mesma de ser 0 tesouro do significante.
Isso, na medida em que 0 Outro e solicitado (che vuoi) a rcsponder
p '10 valor desse tesouro, isto e, a responder, certamentc,. de scu
Itl 'ar na cadeia inferior, mas nos significantes que conslltucl1l a
1'lIdcia superior, ou seja, em termos de pulsao.
A falta de que se trata e, com efeito, aquilo que ja formulamos:
qllc nao ha Outro do Outro. Mas esse tra~o do Sem-Fe da vcrdade,
l'ra mesmo ele a ultima palavra que presta para dar sua resposta
i pergunta "que quer de mim 0 Outro?",
quando nos, analistas,
\omos seus porta-vozes? - Certamente nao, e justamente porquc
1l0SS0 offcio nada tem de doutrinal. Nao temos que respondcr
por nenhuma verdade ultima, especialmente nem pro ncm contra
I 'Iigiao alguma.
.
Ja e muito que aqui devamos situar, no mito freudiano, 0 Pal
1II0rto. Mas um mito nao se basta em nao sustentar ncnhum rito,
I' II psicanalise
nao e 0 rito do Edipo, observa~ao ascI' dcscnvol vida mais tarde.
Decerto 0 cadaver e um significante, mas 0 tumulo de Moiscs
I'sla tao vazio para Freud quanto 0 de Cristo para Hegel. Abraao
if ncnhum dos dois revelou
seu misterio.
Quanto a nos, partiremos do que a sigla SeA) articula, pOl' scr
IlllCS de tudo um significante. Nossa defini~ao do significantc
(liao existe outra) e: um significante e aquilo que represcnta 0
',lIjcito para outro significante. Esse significante, pOltanto, sera
Iquele para 0 qual todos os outros significantes representam a
·.tljeito: ou seja, na falta desse significante, todos os demais nao
Il'Ilresentariam nada. J:i que nada e representado senao para algo.
Ora, estando a bateria dos significantes, tal como e, pOl' isso
III 'smo completa,
esse significante so pode ser um tra~o quc se
11:tC(apOl' seu cfrculo, sem poder ser inclufdo nele. Simbolizavel
pl'ln inerencia de um (- I) no conjunto dos significantes.
Como tal, ele e impronunciavel,
pOl'em nao sua opera~ao,
pllis ela e 0 que se produz tad a vez que urn nome proprio e
pillnunciado. Seu enunciado iguala-se a sua significa~ao.
Daf resulta que, calculando esta ultima segundo a algcbra de
iJll ' nos servimos,
ou seja:
S (significante)
S (SlgmfIcado)

=

s (0 enunciado),

com S

= (-

I), temos: s

= -f=T.
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E isso que falta ao sUJelto para se pensar esgotado por S 'II
cogito, ou seja, 0 que ele e de impensavel. Mas, de onde prov III
esse ser que aparece como que faltando no mar dos noml',
pr6prios?
Nao podemos pergunta-Io a esse sujeito na condi9ao de rElil
Para saber disso, falta-Ihe tudo, uma vez que se esse sujcilo,
[Eu], estava morto, como dissemos, ele nao saberia. Ele nao 1111'
sabe vivo, pois. Assim, como hei de me prova-Io [Eu]?
Pois, a rigor, posso provar ao Outro que ele existe, nao, t
claro, com as provas da existencia de Deus com que os secllio
o matam, pOl'em amando-o, solu9ao fornecida pelo querigllil
cristao.
Essa, alias, e uma solU9ao por demais precaria para que seqlll'l
pensemos em fundamental' nela urn desvio quanto ao que COIl,~
titui nosso problema, qual seja: Que sou [Eu]?
Sou no lugar de,onde se vocifera que "0 universo e uma ralllil
na pureza do Nao-Ser".
E nao sem razao, pOl'que, para se preservar, esse lugar faz II
pr6prio Ser ansiar com impaciencia. Chama-se 0 Gozo, e e aqu(-!t
cuja falta tornaria vao 0 universoY
Estarei eu, pois, encarregado dele? - Sim, sem duvida. ESM
gozo cuja falta torna 0 Outro inconsistente,
sera ele, entao, II
meu? A experiencia prova que ele me e comumente proibido, I
nao apenas, como suporiam os imbecis, pOl' urn mau arranjo d I
sociedade, mas, diria eu, pOl' culpa do Outro, se ele exislis I
nao existindo 0 Outro, s6 me resta imputar a culpa ao [Eu], i~111
e, acreditar naquilo a que a experiencia nos conduz a todos, COlli
Freud na dianteira: ao pecado original. Pois, ainda que II III
tivessemos de Freud sua confissao, tao expressa quanto desolad I
persistiria 0 fato de que 0 mito - ultimo a nascer na hisl 1I i 1
- que devemos a sua pena nao pode servir para nada al6m lilt
da ma9a maldita, exceto pOl' aquilo que nao entra em . ('II
patrimonio de mito, pelo fato de que, sendo mais sucinto, ,!t- I
sensivelmente
menos cretinizante.

13, Lacan uliliza nas duas frases 0 termo defaut, ora traduzido
por "falhll" 111,1
por "~alta" por exigencia de estilo (" .. .1 'univers est un defaut dans la pur lli till
Non-Etre."
e" .. .Ia Jouissance et c'est elle dont Ie defaut rendrait vain I'unlv\'!
(N,E.)
•

Mas 0 que nao e mito, e que Freud no entanto formulou tao
logo formulou 0 Edipo, e 0 complexo de castra9ao.
Encontramos nesse complexo a mola mestra da pr6pria sllbversao que aqui tentamos articular com sua dialelica. Pois,
propriamente desconhecido ate Freud, que 0 introduz na rorma~'ao do desejo, 0 complexo de castra9ao ja nao pode ser ignorado
pOI' nenhum pensamento sobre 0 sujeito.
Na psicanalise, sem duvida, muito longe de se haver lentado
Irticula-Io mais cedo, foi precisamente
em nao compreender a
11Ii'.aodele que houve quem se empenhasse.
Eis pOl' que esse
prande corpo, muito parecido com urn Sansao, fica reduzido a
f'irar a m6 para os filisteus da psicologia geral.
Seguramente,
ha nisso 0 que se chama urn osso. POI' ser
Ilislamente 0 que expomos aqui: estrutural no sujeito, 0 complexo
Ii' castra9ao constitui neste essencialmente
a margem que todo
Ill'nsamento evitou, saltou, contornou ou encobriu, todas as vezes
1'111 que aparentemente
conseguiu apoiar-se num cfrculo, Fosse
I'le dialetico ou matematico.
POI' isso e que de born grado levamos aqueles que nos seguem
lOS lugares
em que a 16gica e perturbada pela desencadeada
liisjun9ao entre 0 imaginario e 0 simb6lico, nao para nos compl':lzermos com os paradoxos que ali se geram, nem com nenhuma
pi 'tcnsa crise do pensamento, mas, ao contrario, para lhes reduzir
II ('also brilho
a hiancia que eles apontam, para n6s sempre
Ill1plesmente edificante, e sobretudo para tentar forjar ali metodo
Ill' uma especie
de calculo cujo segredo a inadequa9ao como tal
Illria revelar.
omo acontece com 0 fantasma da causa, que perseguimos
IIIImais pura simboliza9ao do imaginario, pela alternancia entre
14
II scmelhante e 0 dessemelhante.
Assim, observemos real mente 0 que faz obje9ao a conferirmos
II IIOSSOsignificante
S(J.) 0 sentido do Mana ou de qualquer urn
ill' seus congeneres.
E que nao podemos contentar-nos
em
1111 i 'ula-Io a partir da miseria
do fato social, ainda que acuado
1111111 pretenso
fato total.

II Mnis recentemente,
em senlido oposto, na tentativa de homologar superffcies
1IIIIIIIllgicamente definidas nos lermos aqui empregados da articulayao subjetiva.
I ,II" 11<1 simples refUlayaO do pretenso paradoxa do "Eu minto" (nota de 1962).

Sem duvida, Claude Levi-Strauss,
comentando Mauss, qlli
reconhecer nisso 0 efeito de um sfmbolo zero. Mas e do signl
ficante da falta desse sfmbolo zero, antes, que nos parece tratar M'
em nosso caso. E, foi por isso que indicamos, mesmo com II
risco de cair em algum desagrado, ate on de pudemos levar 0
desvio do algoritmo matemcitico para nosso uso: 0 sfmbolo -{.:'I.
ainda grafado i na teoria dos numeros complexos, evidentemcl1l('
s6 se justifica por nao aspirar a nenhum automatismo em sell
emprego subseqUente.
Aquilo a que e precise nos atermos e que 0 gozo esta vedado
a quem fala <;:omo tal, ou ainda, que ele s6 po de ser dito nas
entrelinhas por quem quer que seja sujeito da Lei, ja que a 1'1
se funda justamente nessa proibi<;ao.
Com efeito, viesse a Lei a ordenar "Goza",
0 sujeito so
poderia responder a isso com um "Our,;o", 15 on de 0 gozo nilo
seria mais do que subentendido.
Mas nao e a Lei em si que barra 0 acesso do sujeito ao gozo;
ela apenas faz de uma barreira quase natural um sujeito ban·ado.
Pois e 0 prazer que introduz no gozo seus limites, 0 prazer como
liga<;ao da vida, incoerente, ate que uma outra proibi<;ao, estn
incontestavel,
se eleve da regula<;ao descoberta por Freud como
processo primario e pertinente lei do prazer.
Dissemos que Freud, nesse aspecto, so fez seguir 0 caminho
por onde ja avan<;ava a ciencia de sua epoca, ou mesmo a
tradi<;ao de urn longo passado. Para aquilatar a verdadeira
aud:icia de seu pas so, basta considerarmos
sua recompensa,
que nao se fez esperar: 0 fracasso quanto ao heteroclito
do
complexo de castra<;ao.
E a simples indica<;ao desse gozo em sua infinitude quc
comporta a marca de sua proibi<;ao e, para constituir essa marca,
implica urn sacriffcio: 0 que cabe num unico e mesmo ato, com
a escolha de seu sfmbolo~ 0 falo.
Essa escolha e permitida pOl'que 0 falo, ou seja, a imagem
do, penis, e negativizado em seu lugar na imagem especular. E
isso que predestina 0 falo a dar corpo ao gozo, na dialetica do
desejo.

E preciso, portanto, distinguir do princfpio do sacriffcio, que
simb6lico, a fun<;ao imaginaria que se sacrifica a ele, mas que
() vela ao mesmo tempo que the da seu instrumento.
A fun<;ao imaginaria e aquela que Freud ~·o.rmulou, c~mo
presidindo 0 investimento do objeto como narclsl.co. Fot a ISSO
que nos mesmos voltamos, ao demonstrar que a Imagem especular e 0 canal adotado pela transfusao da libido do corpo para
o objeto. Mas, desde que fique preser~ada um~ p~rt~ dessa
imersao
concentrando
em si 0 que ha de mals mtlmo no
:luto-er;tismo,
sua posi<;ao "em ponta" na forma a predisp6e a
fantasia de caducidade em que vem concluir-se a exclusao em
que ela se acha da imagem especular e do prototipo que esta

I"

'onstitui para 0 mundo dos objetos.
Assim e que 0 orgao erectil vem a simbolizar 0 lugar do gozo,
n50 como ele mesmo nem tampoucO como imagem, mas como
parte faltante na imagem desejada: pOI' isso e que ele e igual~v~l
:10 ~
da significa<;ao, produzida acima, do gozo que ele r~stl~u~,
peto coeficiente de seu enunciado, a fun<;ao de falta de slgmflcante (-I),
_ ,
Se assim the e dado estabelecer a proibi<;ao do gozo, nao e,
contudo, pOI' essas raz6es de forma, mas porqu~ a ult~'apass~gem
del as expressa 0 que reduz qualquer gozo cobtr,;ado a brevldade
do auto-erotismo:
as vias completamente
tra<;adas pela confor1I1a<;aoanatomica do ser falante, ou seja, a mao mais aperfei<;oada
do macaco na verdade nao foram desprezadas, numa certa ascese
l'ilosofica, ~omo vias de uma sabedoria abusivamente qualificada
de cfnica. Alguns, na atualidade,
sem duvida obcecados com
l'ssa lembran<;a, acreditaram,
falando conosco, poder fazer 0
proprio Freud derivar dessa tradi<;ao: tecnica do. corpo, t;o~o
diz Mauss. Mas 0 fato e que a experiencia analftlca nos ensma
o carater original da culpa gerada pOI' sua pratica.
Culpa ligada a evoca<;ao do gozo que falta a? s~r~i<;o pr~stad?
ItO orgao real, e consagra<;ao
da fun<;ao do stgmflcante ImaglIdirio, marcando os objetos com a proibi<;ao.
.
Tal e de fato, a fun<;ao radical na qual uma epoca mals
s 'Ivage~ da analise encontrava causas mais acidentais (educaI ivas), assim como fazia pender para 0 trauma as outr~s f~rmas
Jl'las quais tinha 0 merito de se interessar, de sacrahza<;ao do
orgao (circuncisao).

A passagem do (-<p) (phi minusculo) da imagem falica de LIlli
lado ao outro da equa~ao do imaginario e do simbolico positi
va-o, de qualquer modo, ainda que ele venha preencher umll
falta. Por mais que seja suporte do (-I), ali ele se transformll
em <P(phi maiusculo), 0 falo simbolico impossivel de negativizlII,
significante do gozo. E e essa caracteristica
do <P que expliclI
tanto as particularidades
da abordagem
da sexualidade
pili
mulher quanto 0 que faz do sexo masculino 0 sexo fragil no
tocante a perversao.
Nao abordaremos
aqui a perversao, porquanto ela apenlls
acentua a fun~ao do desejo no homem, na medida em que ch'
institui 0 predominio, no lugar privilegiado do gozo, do objclo
a da fantasia, que ele coloca no Jugar do 11... A perversao acresccll
ta a isso uma recupera~ao do que nao pareceria original, se nao
concernisse ao Outro como tal de urn modo muito particular,
Somente nossa formula da fantasia permite evidenciar quc (I
sujeito, aqui, faz-se instrumento do gozo do Outro.
Interessa mais aos filosofos captar a pertinencia dessa formulll
no neurotico, justamente pOl'que ele a falseia.
neurotico, de fato, histerico, obsessivo ou, mais radical
mente, f6bico, e aquele que identifica a faha do Outro com SUII
demanda, <P com D.
Dai resulta que a demanda do Outro assume a funr;ao de objcto
em sua fantasia, isto e, que sua fantasia (nossas formulas permil III
sabe-Io de imediato) reduz-se a pulsao: ($OD). Por isso e qu 0
catalogo das puls6es pode ser organizado no neur6tico.
Mas essa prevalencia dada pelo neurotico a demanda, a qual,
por uma analise que pende para a facilidade, fez todo 0 tratamentp
deslizar para 0 manejo da frustra~ao, esconde sua angustia do
desejo do Outro, imposslvel de desconhecer quando e encobcrlo
apenas pelo objeto fobico, e mais diffcil de compreender
nil,
outras duas neuroses, quando nao se disp6e do fio que permit,'
situar a fantasia como desejo do Outro. Entao encontramos SCll,
dois termos como que fragmentados: urn no obsessivo, na medidll
em que ele nega 0 desejo do Outro, formando sua fantasia P<lI'I
acentuar a impossibilidade
do esvaecimento do sujeito, e oull'o
no histerico, na medida em que nele 0 desejo s6 se mantem p'll
insatisfa~ao que Ihe e trazida ao se furtar ali como objeto.
Esses tra~os confirmam-se pela necessidade, fundamental, (pit'
tern 0 obsessivo de se colocar como caucionador do Oulr , "
tambem pelo aspecto Sem-Fe da intriga histerica.

o

De fato, a imagem do Pai ideal e uma fantasia de neuroti~~,s.
P'\ra-alem da Mae, Outro real da demanda de quem se quelella
( ~Ie ela acalmasse 0 desejo (isto e, 0 desejo del,e), perh~a-se a
i~nagem de urn pai que fecharia os olhos aos desejos. ~edlante_ 0
'nda mal's acentuada do que revelada a verdadelra funr;ao
quc f Ica al
d
"L'
do Pai, que e, essencialmente, unir (e nao opor~ u~ e~ejo a el.
o Pai desejado pelo neurotico, como se ve: e clala,mente 0
,
M'
t mbe'm urn Pai que sena perfeltamente
Pal morto.
as e a
scnhor/mestre de seu desejo, 0 que teria 0 mesmo valor para 0
oo

sujeito.
I'
d
evitar e 0
Ve-se ai urn dos escolhos que 0 ana Ista . eve , , ,
principio da transferencia no que esta tern d~, mter~:~;:eI.',
do
Eis por que uma vacilar;ao ca\culada da. neutla I a e
analista pode valeI', para uma histerica, mms do ~ue toda~ as
inlerpreta~6es, com 0 risco de transtorno enlouquecldo que dl~~O
pode resultar. Desde, e claro, que esse tra~storno enlouque~I, 0
nao acarrete 0 rompimento e que a seqUencIa conven~a, 0 SUj~lto
dc ue 0 desejo do analista nao teve nada a ve~ c~m ISSO, sta
obs~rva~ao nao constitui, e claro, urn conselho teCl11CO,mas UTa
visao aberta para a questao do desejo ~o"analista, para aque es
Idela dela: ~o~,o deve 0
(ILle de outro modo nao poderiam tel'
'
-'
gmana de sua
d
analista preservar para 0 outro a Imensa~ .Ima,
' _
nao-dominar;ao, de sua imperfei~ao necessana, els 0 que e, t,ao
importante estabelecer quanto 0 fort,al,ecimento, ,nele vo~~ntano,
dc sua insciencia quanto a cada sUjelto que val procula-I~ ~m
, 'I'se
de sua ignodincia sempre renovada de que algum e es
,Ina
1
,
L'onstitua urn caso.
.
'
Volt an do a fantasia, digamos que 0 perverso Im,a~ma serio
,
' 'sso que 0 neurotlco reve a,
Outro para garantlr seu gozo, e que e I
:10 se imaginar
perverso: ele, para se assegurar do _Ou~ro.
Eis 0 que fornece 0 senti do da pretensa p~rversao sltua~:,no
.' , '0 da neurose. Ela existe no inconsClente
do neUIOt!CO
JlIlnClpl
d'
e'verso
como fantasia do Outro. Mas isso nao quer lzer que, no
o inconsciente esteja plenamente a ce~ aber~o. Tamb~m ;t~I~:
I 'fcnde a sua maneira, em seu desejo. POlS 0 desejo
:k:fcsa,16 proibir;ao16 de ultrapassar urn limite no gozo.

Pi,

'
11\ Nos dois pontos Lacan usa 0 Ielmo
IlL'<:pr,;6es, (N ,E,)

II
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em duas de Sllas diferentes

, A_fa~tasi~, ~I:n sua estrutura pOl' nos definida, con tern 0 (_<p),
fun~ao Imaglllana da castrar;ao, sob uma forma oculta e reversfvel
de urn, de seus termos para 0 outro. QueI' dizer que, a maneira de
urn numero complexo, cia imaginariza (se nos permitirem este
tenno) alternadamente
urn desses tennos em rela~ao ao outro.
I~lc,lufda no objeto a esta 0 agalma, 0 tesouro inestimavel que
Alciblades procIama estar encerrado na caixa nlstica que forma
para ele a figura,de Socrates. Mas observemos que cIa e marcada
pelo sinal (-). E pOl' nao tel' visto 0 rabo de Socrates, se nos
permitirem
dize-Io segundo Platao, que nao nos fornece os
detalh~s, que 0 sedutor Alcibfades exalta nele 0 agalma, a
maravdh.a que ele gostaria que Socrates Ihe cedesse, declarando
seu deseJo: declarando-se
flagrantemente,
nessa ocasiao a divisao do sujeito que ele traz em si.
'
A~sim e a m~lher pOl' tras de seu veu: e a ausencia do penis
que taz dela 0 falo, objeto do desejo. Evoquem essa ausencia
de ~aneira mais p~ecisa, f~zendo-a usaI' um mi.moso posti~o
debalxo do (tra)vestldo de bade a fantasia, e voces, ou sobretudo
ela,. verao que tenho razao: 0 efeito e 100% garantido, como 0
ouvlmos de homens sem rodeios.
E ~ssim que, ao mostrar seu objeto como castrado, Alcibfades
se eXlbe como desejante - 0 que nao escapa a Socrates - para
urn outro presente entre os convivas, Agatao, a quem Socrates,
precursor da analise, e igualmente segura de seu offcio nessas
alt.as rodas, nao hesita em chamaI' de objeto da transferencia,
~elxando ~Iaro, com uma interpreta~ao, 0 fato que muitos anaIIs.tas cO~~lIluam a ignorar: que 0 efeito amor-odio na situa~ao
pSlcanalItlca esta do fado de fora.
~as Alcibfades nada tern de neurotico. Alias, e pOl' ser ()
dese~ante pOl' excelencia, e 0 homem que vai tao longe quanto
posslvel no g~zo, que.ele pode, desse modo (so que com a ajuda
de uma embnaguez
IIlstrumental), produzir diante de todos a
articula~ao central da transferencia,
presentifica~ao
do objeto
adornado pOl' seus reflexos.
Nem pOl' isso eledeixou
de projetar Socrates no ideal do
~est~"e/S~nhor perfeito, a quem, pela a~ao de (-<p), Alcibfades
Imaglllanzou pOl' completo.
No neurotico, 0 (-<p) insinua-se sob 0 $ da fantasia favor
~end~ ~ i.magina~ao que the e propria, a do eu. E que a ~astra~ii(l
Imaglllana - e 0 neurotico a sofreu logo de safda - e a qu .

sustenta esse eu forte que e 0 dele, tao forte, dirfamos, que seu
nome proprio 0 importuna, que 0 neurotico e, no fundo, urn
Sem-Nome.
Sim, esse eu que alguns analistas continuam optando pOl'
refor~ar e aquilo sob 0 qual 0 neurotico esconde a castra~ao que
ele nega.
Mas essa castra~ao, contrariando essa aparencia, e algo a que
cle se apega.
que 0 neurotico nao quer, 0 que ele recusa encarni~adamente
ate 0 fim da analise, e sacrificar sua castra~ao ao gozo do Outro,
deixando-o servir-se dela.
E nao esta en"ado, e claro, pois, embora no fundo se sinta 0
que existe de mais inutil, uma Falta-a-Ser ou urn A-mais, pOl'
que sacrificaria ele sua diferen~a (tudo, menos isso) a,o gozo de
um Outro que, nao nos esque~amos,
nao existe? E, mas se
porventura existisse, gozaria com cIa. E e isso que 0 neurotico
nao quer. Pois imagina que 0 Outro demanda sua castra~ao.
o que a experiencia analftica atcsta e que a castra~ao, de
qualquer modo, e 0 que rege 0 desejo, no normal e no anormal.
Desde que oscile na alternancia entre $ e a na fantasia, a
castra~ao faz desta ultima a cadeia simultaneamente
flexfvel e
inextensfvel pela qual a suspensao do investimento objetal, que
nao pode ultrapassar certos limites naturais, assume a fun~ao
transcendental de garantir 0 gozo do Outro que me e transmitido
pOl' essa cadeia na Lei.
Para quem quer realmente confrontar-se
com esse Outro,
abre-se a via de experimental' nao sua demand a, mas sua vontade.
Portanto, de se realizar como objeto, de se tornar a mumia de
uma certa inicia~ao budista, ou de satisfazer a vontade de
castra~ao inscrita no Outro, 0 que leva ao supremo narcisismo
da Causa perdida (essa e a via da tragedia grega, reencontrada
pOl' Claudel num cristianismo desesperado).
A castra~ao significa que e preciso que 0 gozo seja. recusado,
. para que possa ser atingido na escala invertida da Lei do desejo.
Nao iremos aqui mais adiante.

o

Este artigo e divulgado pela primeira vez, posto que uma
inesperada pemlria das verbas que comumente se prodigalizam
para a publicac;:aodesses tipos de col6quios, inclusive integral,
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o deixou em suspenso, com 0 conjunto das belas coisas qUl'
deste constitufram 0 ornamento.
Note-se, a bem da boa norma, que 0 desenvolvimenlo
"coperniciano" e urn acrescimo, e que a ultima palavra sobn'
a castra~ao nao teve tempo de se enunciar, substitufda, ali;~s,
por algumas tra~6es na maquina, no sentido moderno, pela,
quais se pode materializar a rela~ao do sujeito com 0 signili
cante.
Da simpatia natural por toda discussao, nao excluam()~
aquela que uma discordancia nos inspirou. Nao nos haven do
afligido de modo algum 0 termo "anti-humana" com qlll'
alguem quis marcar nossa exposi~ao, chegando antes a no~
lisonjear 0 que ele importa de novidade para essa categori II,
por fhe ter dado a oportunidade de nascer, nao foi com menOi
interesse que registramos a saraivada, pronta a segui-Io, dll
palavra "inferno", ja que a voz que a desferiu, invocando 0
marxismo, dava-lhe urn certo relevo. Somos sensfveis 110
humanismo, convem reconhece-Io, quando ele vein de UIlIIi
esfera em que, embora nao sendo de usa menos ardiloso do
que alhures, pelo menos ressoa com uma nota de candul'lI,
"Quando 0 mineiro chega em casa, sua mulher 0 esfrega ..."
Af, mostramo-nos sem defesa.
Foi numa conversa pessoal que urn dos que nos SaDproximo,
nos perguntou (foi essa a forma de sua pergunta) se falar pllill
o quadro-negro implicava a confian~a num escriba eterno. EIII
nao e necessaria, foi-Ihe respondido, para quem quer que saihll
que todo discurso extrai seus efeitos do inconsciente.

Posir;iio do inconsciente
no Congresso de Bonneval
(1960, retomado em 1964)

Henri Ey - por toda a autoridade com que domina ~ meio
psiquiatrico Frances - reunira em seu se~vi?o do hospital de
Bonneval urn enorme contingente de especlahstas sobre 0 tema
do inconsciente freudiano (30 de outubro a 2 de novembro de
1960).
o relatorio de nossos alunos Laplanche e Leclaire promoveu
ali uma concep~ao de nossos trabalhos que, publicada em
Temps Modernes, desde entao merece credito, embora se
manifeste uma divergencia entre ambos.
As interven~6es levadas a urn congresso, quando .ha algo
em jogo no debate, as vezes exigem um numero eqUivalente
de comentarios para serem situadas.
.
E basta que a refeitura dos textos seja praticada de manelra
generica para que essa tarefa se tome ardua. ..
Ela perde alias seu interesse com 0 tempo eXIgldo por essas
refeituras. Pois seria preciso substituf-la pelo que se passa
nesse tempo, considerado como tempo logico.
.
Em suma, passados tres anos e meio, por quase nao ter tld~
ocasiao de vigiar 0 intervalo, tomamos uma posi~ao que Henri
Ey apresenta da seguinte maneira no livro sobre esse Congresso, a ser publicado por Desclee de Brouwe:.
_
"Esse texto" escreve ele, "resume as lIlterven~oes de J.
Lacan, interven;6es que, por sua importancia, constitufram 0
proprio eixo de todas as discuss5es ..
A reda~ao dessas interven~5es fOi conde~sada por Jacques
Lacan nessas paginas, escritas a meu pedldo em mar~o de
1964."
/.
Ad
Que 0 leitor aceite que, para nos, esse te~p~ loglco po e
reduzir as circunstancias a men~ao que delas e felta, num texto
que se recenseia em uma reuniao mais fntima.

Num coloquio como este, que con vida, a tftulo da tecnica d'
cada um, filosofos, psiquiatras, psicologos e psicanalistas, falla
ao comentario um acordo quanta ao nfvel de verdade em que
se mantem os textos de Freud.
E preciso, sobre 0 inconsciente, entrar no essenciaI da experiencia freudiana.

o inconsciente e um conceito fOljado no rastro daquilo que
opera para constituir 0 sujeito.
o inconsciente niio uma especie que defina na realidade
psfquica 0 drculo daquilo que nao tem 0 atributo (ou a virtude)
da consciencia.

e

Pode haver fenomenos que decOlTem do inconsciente
sob
essas duas aceps:6es: nem por isso elas deixam de continuar
estranhas uma a outra. Nao tem entre si outra re1as:ao senao a
de homonfmia.

o

a

peso que conferimos
linguagem como causa do sujeito
for~a-nos a precisar: a aberras:ao floresce pOI' reduzir 0 primeiro
conceito indicado, ao aplica-Io aos fen6menos ad libitum registravcis na categoria homonima; restabelecer 0 conceito a partir
desses fenomenos nao e pensavel.
Acusemos nossa posis:ao pelo equfvoco a que se prestariam
o e e 0 niio e de nossas colocas:6es iniciais.
inconsciente
aquilo que dizemos, se quisermos ouvir 0
que Freud apresenta em suas teses.
Dizer que 0 inconsciente niio e para Freud 0 que assim se
denomina em outros lugares pouco acrescentaria,
se nao ouvfssemos 0 que queremos dizer: que 0 inconsciente de antes de
Freud niio e, pura e simplesmente.
Isso pOl'que nao denomina'
nada que valha mais como objeto, ou meres:a que Ihe confiramos
mais existencia, do que aquilo que definirfamos situando-o no

o

e

in-preto.

o

inconsciente antes de Freud nao e nada de mais consistente
do que esse in-preto, ou seja, 0 conjunto daquilo que se orden aria
no_s diversos sentidos da palavra "preto", recusando 0 atributo
(ou a virtude) do pretume (ffsico ou moral).
Que ha em comum para tomarmos
as cerca de oito
defini~6es que Dwelshauvers
coteja num livro antigo (1916),
mas nao tao fora de epoca pelo fato de que 0 heteroclito nao se
veria reduzido a refaze-Io em nossos dias -, que ha em comum,
com efeito, entre 0 inconsciente
da sensas:ao (nos efeitos de

contraste ou de ilusao ditos oticos), 0 inconsciente do automatismo desenvolvido
pelo habito, 0 co-consciente
(?) da dupla
personalidade,
as irrups:6es ideativas ~e ~ma atividade latente
que se imp6e como orientada na cna<;ao do, ~ensamento:
a
telepatia que se pretende relacion~r com es.te ultImo, 0 capItal
adquirido ou integrado da memona, 0 passIOnal que nos ultrapassa em nosso canHer, 0 hereditario que se. reconhe~e em n~ssos
dons naturais, 0 inconsciente racional, enflm, ou 0 mconsClente
" ato d0 espll'l
' 't o."?
metaffsico implicado pe I0
_
(Nada disso se parece, a nao ser p~la confusa~, a. q~e ~s
psicanalistas acrescentaram 0 obscurantlsmo,. pOI' nao ~lst~ng.U1rem 0 inconsciente do instinto, ou, como dlzel~, do mstmtl~o
_ do arcaico ou do primevo, numa ilusao denunclada de ~.anelra
decisiva pOI' Claude Levi-Strauss
-, ou entao do genetlco de
um pretenso "desenvolvimento"
.)
Dizemos que nada ha em comum que se .fundam~nte numa
objetividade
psicologica,
ainda que esta seJa ampl!ada pelos
esquemas de uma psicopatologia,
e que esse caos e a~enas 0
refletor a revelar da psicologia 0 erro central. Esse erro e tomar
pOI' unitario 0 proprio fenomeno da consciencia, fal~r de. uma
mesma consciencia, tida como poder de sfntese, na orla t1u~l1I~~da
de um campo sensorial, na atens:ao que 0 transforma, na dlaletlca
do jufzo e no devaneio comum.
~ .
~
Esse eno repousa na indevida transferencla, para esses fenomenos do merito, de uma experiencia
de pensamento que os
utiliza como exemplos.
.~ .
o cogito cartesiano e a maior fas:anha dessa expenencla,
fa<;anha talvez terminal, pOI' atingir um~ ~erteza de saber. Mas
s6 faz denunciar melhor 0 que ha de pnvlleglado no ~o~~~to
em que ele se apoia, e quao fraudulento e estender e~se pnvlleglO,
para dele Ihes dar um status, aos fenomenos provldos de consciencia.
.
Para a ciencia, 0 cogito marca, ao contrario, 0 romplmento
com toda certeza condicionada
na intui<;ao.
E a latencia buscada desse momento fundador, com~ Selbstb~wusstsein, na sequencia dialetica de uma fenomenologla do esplrito, por Hegel, assenta-se no pressuposto ~e um sa~er.absoluto.
Tudo demonstra, ao contrario, na realtdade pSlqUlca, ~o,?o
quer que se ordene sua textura, a distribuis:ao - heter~~opl~a
quanto aos nfveis e en'Mica em cada um deles - da conSCIenCla.

A unica funs;ao homogenea da consclencia
esta na capturll
imaginaria do eu pOl' seu reflexo especular e na funs;ao dt,
desconhecimento
que the permanece ligada.
A denegas;ao inerente a psicologia nesse ponto, seguindo
Hegel, deveria ser antes posta na conta da Lei do coras;ao e do
delfrio de presuns;ao.
A sUbvens;ao recebida pOl' essa presuns;ao perpetuada, nelll
que seja sob a forma das honrarias cientfficas, levanta a quesLao
de on de fica 0 born bocado de seu praveito; ele nao pOdl'
reduzir-se a edis;ao de tratados mais ou menos copiosos.
A psicologia e vefculo de ideais: nela, a psi que nao represenLa
mais do que 0 patracfnio que a faz qualificar de academica. ()
ideal e servo da sociedade.
Urn certo pragresso da nossa 0 ilustra, enquanto a psicologill
nao apenas contribui para as vias como se submete aos anseios
do estudo de mercado.
Havendo urn estudo desse genera chegado a uma conclus1io
quanta aos meios adequados para sustentar 0 consumo nos EUA.
a psicologia se engajou, e engajou Freud com ela, em lembral
a metade da populas;ao mais acessfvel para esse fim que a mulhtl
so se reaJiza at raves dos ideais do sexo (cf. Betty Friedan sobn'
a onda de "mfstica feminina" dirigida, numa certa decada do
pos-guerra).
Talvez a psicologia, nessa safda ir6nica, confesse a razao tll'
sua subsistencia de sempre. Mas a ciencia pode lembrar-se tll'
que a etica implfcita em sua formas;ao Ihe OI'dena rejeitar qualqul'l
ideologia assim configurada. Do mesmo modo, 0 inconscienll'
dos psicologos e debilitante para 0 pensamento,
pelo simpb
credito que 0 pensamento tern que Ihe dar para discuti-Io.
Ora, os debates deste coloquio tiveram de notavel 0 fato dt'
nao haverem cessado de se voltar para 0 conceito freudiano '/II
sua dificuldade, e de ate terem extrafdo fors;as do aspecto d ss I
dificuldade em cada urn.
Esse fato e tanto mais nota vel quanto, no mundo de hoje, ()
psicanalistas se empenham unicamente em reingressar nas filei I'll
da psicologia. 0 efeito de aversao com que tudo 0 que vem dl'
Freud se depara em sua comunidade e claramente confessal!o,
notadamente numa fras;ao dos psicanalistas presentes.
Dado que nao se pode manter afastado do exame do tema till
pauta. Nao mais do que este outro: 0 de dever-se a nosso ensilill

que este coloquio tenha derrubado tal corrente. E nao apenas para
assinalar esse aspecto - muitos 0 fizeram -, mas pelo Lanto que
isso nos obriga a prestar contas das vias que tomamos.
".
A psicanalise e convidada, quando retorna ao selo da . pSIcologia geral", para sustentar 0 que merece ser denunclado,
apenas ali e nao nos ermos das extintas col6nias, .como. mentalidade primitiva. Pois 0 tipo de interesse a que a pSlcologla ser.ve
em nossa sociedade atual, e do qual demos uma ideia, tira pravelto
disso.
A psicanalise contribui, entao, para fornecer uma astrologia
mais decente do que aquela a que nos sa sociedade continua a
oferecer sacriffcios em surdina.
Assim, consideramos justificada a prevens;ao com que a psil.'analise se depara no Leste. Cabia a ela nao a justifica-la, mas
possfvel que, ao Ihe terem oferecido 0 teste de cxigcncias
sociais diferentes, ela se tenha mostrado menos tratavel pOl' ser
mais mal tratada. E 0 que conjecturamos
a partir de nossa propria
posis;ao na psicanalise.
.
A psicanalise teria feito melhor aprofundando s.ua ctlca e se
instruindo pelo exame da teologia, conforme a via que Freud
nos assinalou ser impossfvel evitar. Que pelo menos sua deonlologia na ciencia a fas;a sentir que ela e responsavel pela presens;a
do inconsciente nesse campo.
Foi essa a funs;ao de nossos alunos neste col6quio, e contrihufmos para ela segundo 0 metodo que nos tern sido con stantell1ente caracterfstico
em ocasi6es similares, situando cada urn
('m sua posis;ao quanto ao tema. 0 eixo fica bem indicado nas
'spostas consignadas.
.
Nao seria sem interesse, nem que Fosse apenas para 0 hlstoI iador, dispor
das notas on de foram colhidos os discursos real1l1cnte pranunciados, mesmo entrecortados pelas falhas qu~ neies
d 'ixaram os defeitos dos gravadores mecanicos. Elas assll1alam
,I carencia
daquele que era designado pOl' seus prestimos para
,Il'cntuar, com 0 maximo de tato e fidelidade, os meandros de
IIIl1momento de comb ate num lugar de traca, quando seus lavos,
sua cultura ou ate mesmo sua desenvoltura Ihe permitiam cap tar
11\ -Ihor do que ninguem
as manobras e as entonas;6es. Sua falta
III 0 levava a favorecer
a defecs;ao.
Nao mais deploraremos
a oportunidade
assim perdida, uma
wz que, todos se havendo concedido generosamente 0 beneffcio

I

de uma prcitica bastante difundida, cada qual refez cuidadosamen~e slla contribuic;ao. Aproveitaremos
isso para dar algumas
eX~lJcac;~es so.bre nossa doutrina do inconsciente no dia de hoje,
e tao mms legltlmamente
quanto as resistencias de uma divisao
singular nos impediram de dizer mais na ocasia'o.
E~ta_precauc;ao nao e polltica, mas tecnica. Decorre da seguinle
condlc;ao, estabelecida pOI' nossa doutrina: os psicanalistas fazem
parte do conceito do incOrisciente, posto que constituem
seu
destinatario.
POl' conseguinte,
nao podemos deixar de incluir
nosso discurso sobre 0 inconsciente na propria tese que 0 enuncia,
a de que a presenc;a do inconsciente, pOI' se situar no lugar do
Outro, deve ser buscada, em todo discurso, em sua enunciac;ao.
Nessa hipotese, 0 proprio sujeito do pretendente a sustenlal'
essa presenc;a, 0 analista, deve, com 0 mesmo movimento
sef
inf:ormado e "questionado",
ou seja, experimentar-se
sUjei~ado
a fenda do significante.
Daf 0 aspecto de espiral interrompida
que se observa no
t!'abalho apresentado pOl' nossos alunos S. Leclaire e J. Laplanchc.
E que eles 0 limitaram a prova de uma pec;a avulsa.
E i.sso e justamente
0 sinal de que, em seu rigor, nossos
e~unclados saD feitos primordial mente para aquela func;ao que
so cumprem em seu lugar.
No tempo propedeutico,
podemos ilustrar 0 efeito de enun
ci~c;ao perguntando ao aluno se ele imagina 0 inconsciente no
animal, a nao ser pOI' algum efeito de linguagem, e da linguagenl
humana. Se ele admitir, com efeito, que essa e realmente a
condic;ao para que sequel' possa pensar no assunto, voces terrio
confirmado nele a clivagemdas
ideias de inconsciente e instinlo.
Ponto de partida auspicioso, posto que, interpelando do mesmo
modo qualquer analista, nao importa a que credo tenha sido
~ntes levado, sera que ele pode dizer que, no exercfcio de suus
f~n.c;6es (sustentar 0 discurso do paciente, restabelecer-Ihe
It
efeIto de sentido, i.mplicar-se nele pOl' responder, bem como POI
se calar), algum dla teve a sensac;ao de estar lidando com a1i'o
que se assemelhasse a urn instinto?

.l!

~a vez que a leitura dos textos analfticos e as traduc;ol's
oflclms de Freud (que nunca escreveu essa palavra) nos ench III
a boca ~o.m 0 instinto, talvez haja interesse em nos opormos I
uma retanca que obtura qualquer eficacia do conceito. 0 esli/o
justa do relata da experiencia nao e a rotalidade da teoria. Mn

C 0 garante de que os enunciados segundo os quais ela opera
prcservem em si 0 distanciamenlo
da enunciac;ao em que se
alualizam os efeitos de met:ifora e de metonfmia, ou seja, de
,Korda com nossas teses, os proprios mecanismos descritos pOI'
Freud como sendo os do inconsciente.
Mas retorna aqui legitimamente a pergunta: serao eles eFeitos
de linguagem ou efeitos de fala? Consideremos
que ela adota
aqui somente 0 contorno da dicotomia de Saussure. Voltada para
o que interessa a seu autor, os efeitos na lingua, ela Fornece
cadeia e trama aquilo que se tece entre sincronia e diacronia.
A medida que a voltamos para aquilo que nos coloca em
causa (tanto quanto aquele que nos questiona, quando ja nao se
pcrdeu nos suportes da questao), ou seja, 0 sujeito, a alternativa
prop6e-se como disjunc;ao. Ora, e essa disjunc;ao mesma que nos
da a resposta, OU melhor, e levando 0 Outro a se fundal' como
o lugar de nossa resposta, ao da-Ia ele mesmo sob a forma que
inverte sua pergunta em mensagem, que introduzimos a disjunc;ao
eretiva a partir da qual a pergunta tern senti do.
efeito de linguagem
a causa introduzida no sujeito. POI'
esse efeito, ele nao e causa dele mesmo, mas traz em si 0 germe
da causa que 0 cinde. Pois sua causa e 0 significante sem 0 qual
nao haveria nenhum sujeito no real. Mas esse sujeito e 0 que 0
significante representa, e este nao pode representar nada senao
para urn outro significante: ao que se reduz, pOI' conseguinte, 0
sujeito que escuta.
Com 0 sujeito, pOItanto, nao se fala. Isso fala dele, e e af que
de se apreende, e tao mais forc;osamente quanto, antes de - pelo
simples fato de isso se dirigir a ele - desaparecer como sujeito
sob 0 significante em que se transforma, ele nao e absolutamente
nada. Mas esse nada se sustenta pOI' seu advento, produzido agora
pelo apelo, feito no Outro, ao segundo significante.
Efeito de linguagem, pOI' nascer dessa fenda original, 0 sujeito
lraduz uma sincronia significante nessa pulsac;ao temporal primordial que e 0 fading constitutivo de sua identificac;ao. Esse e
o primeiro movimento .
Mas, no segundo, havendo 0 desejo feito seu leito no corte
significante em que se efetua a metonfmia, a diacronia (chamada
"historia")
que se inscreveu no fading retorna a especie de
rixidez que Freud atribui ao voto inconsciente (ultima Frase da
'f'raumdeutung).

o

e

nao apenas conclui 0 efeito da
Esse suborno secundario
primeira, projetando a topologia do sujeito no instante da fantasia,
mas 0 sela, recusando ao sujeito do desejo que ele se saiba efeito
de fala, ou seja, que saiba 0 que ele e por nao ,ser outra COiSil
senao 0 desejo do Outro,
E nisso que todo discurso tern 0 direito de se considerar, por
esse efeito, irresponsavel.
Todo discurso, exceto 0 daquele qu '
ensina, quando ele se dirige a psicanalistas.
Quanto a nos, sempre nos acreditamos passfveis de ser responsabilizados
por tal efeito, e, embora nao estando a altura dll
tarefa de Ihe fazer frente, foi essa a proeza secreta de cada Unl
de nossos "seminarios"
.
Pois aqueles que nos vem ouvir nao sao aqueles que estao
fazendo primeira comunhao, os quais Platao exp6e a interroga~ao
de Socrates.
Que 0 "secundario"
de on de eles saem deva ser reproduzido
por uma propedeutica
ja diz 0 bastante sobre suas carencias ('
suas redundancias.
De sua" filosofia" , a maiOl'ia deles guardo\l
apenas uma mistura de formulas, urn catecismo desordenado que
os anestesia para qualquer surpresa da verdade.
Alem disso eles sao presas oferecidas as opera~6es de pres
tfgio, aos ideais de alto personalismo pelos quais a civiliza~ao
os pressiona a viverem acima de seus recursos.
Recursos mentais, bem entendido.
o ideal de autoridade com que se afina 0 candidato medico,
a pesquisa de opiniao em que se esconde 0 mediador dos impas, eN
relacionais, 0 meaning of meaning em que toda busca enconll'lI
seu alibi - a fenomenologia,
cesto que se oferece aos mann,
cafdos do ceu I - e vasto 0 leque e grande a dispersao na baSI'
de uma obtusao ordenada.
A resistencia, igual em seu efeito de negar a despeito de He' 'I
e Freud, desgra~a da consciencia e mal-estar da civiliza~ao.
Em sua base esta uma Koine da subjetiva~ao que objetiva II
falsas evidencias do eu e desvia toda prova de certeza para SIIII
procrastina~ao.
(Que nao nos venham opor nem os marxislas,

I. '" La phenonu!nologie, van qui s'offre aux cilouettes rfilies du del: LIlt'1111
joga com a expressao de referencia bfblica attendre ,que les alouettes lui IOlI/bl'llI
loutes roties, "esperar que as coisas Ihe caiam do ceu," (N.E.)

nem os catolicos, nem os proprios freudianos, ou exigiremos a
chamada nominal.)
Eis por que somente urn ensino que abale essa Koine tra~a a
via da analise que se intitula didatica, uma vez que os resultados
da experiencia sao falseados pelo simples fato de se registrarem
nessa Koine.
Essa contribui~ao
doutrinal tern urn nome: trata-se, muito
simplesmente, do espfrito cientffico, que falha por completo nos
locais de recrutamento dos psicanalistas.
Nosso ensino e anatema por se increver nessa verdade.
A obje~ao, que destacamos, de sua incidencia na transferencia
dos analistas em forma~ao ha de fazer rir os futuros analistas,
se, gra~as a nos, ainda houver algum para quem Freud exista.
Mas 0 que ela prova e a ausencia de qualquer doutrina da
psicanalise didatica em suas rela~6es com a afirma~ao do inconsciente.
Compreender-se-a,
por conseguinte,
que nosso uso da fenomenologia de Hegel nao tenha comportado nenhuma fidelidade
ao sistema, mas pregava, como exemplo, contrariar as evidencias
da identifica~ao. E na condu~ao do exame de urn doente e no
modo de tirar conclus6es dele que se afirma a crftica contra 0
bestiario intelectual. E ao nao evitar as implica~6es eticas de
nossa praxis na deontologia e no debate cientffico que se desmascara a bela alma. A lei do cora<;ao, como dissemos, faz das
suas mais do que a paranoia. E a lei de uma astucia que, na
IIstucia da razao, tra~a urn meandro de curso bastante lento.
Alem disso, os enunciados hegelianos, mesmo a nos atermos
II seu texto, sao propfcios para dizer sempre Outra-coisa. Outracoisa que corrige seu vfnculo de sfntese fantasfstica, enquanto
conserva seu efeito de denunciar
as identifica<;6es em seus
cngodos.
Essa e a nossa propria Aufhebung, que transforma a de Hegel,
o engodo dele, numa oportunidade de destacar, em lugar e vez
dos saltos de um progresso ideal, os avatares de uma falta.
Para confirmar em sua fun<;ao esse ponto de falta, nao ha
!lada melhor, visto isto, do que 0 dialogo de Platao, na medida
'm que ele decorre do genero comico, em que nao hesita em
i1ssinalar 0 ponto em que ja nao resta senao opor aos "insultos
de praxe a mascara do palha<;o", em que conserva 0 rosto de
lIlurmore enquanto atravessa os seculos na base de uma farsa, a
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espera de quem se saini melhor no golpe de judo que ele cristaliza
com a verdade.
Assim e que, no Banquete, Freud e urn conviva que se pod'
correr 0 risco de convidar de improviso, nem que seja confiando
na notinha em que ele nos indica 0 que the dcve em sua precisao
quanta ao amor c, talvez, na tranqUilidade de sua visao da
transferencia. Decerto seria ele 0 homem para ali reavivar essas
coloca~6es b£1quicas, das quais, havendo-as sustentado, ninguem
mais se lembra depois da embriaguez.
Nosso semin£1rio nao estava "1£1on de isso fala" , como sucedclI
dizerem pOI' brincadeira. Ele suscitava 0 Lugar de onde isso podia
falar, abrindo mais de urn ouvido para escutar 0 que, na impos
sibilidade de reconhece-Io, ele teria deixado passar como indi
ferente. E e verdade que, ao ressaltar isso ingenuamente,
pelo
fato de tel' sido na mesma noite, se nao exatamente na vespera,
urn certo ouvinte nos deslumbrou porter
sido encontrado
nil
scssao de urn paciente, a ponto de se faze I' textual, 0 qu
disseramos em BOSSO semin£1rio.
o lugar em questao e a entrada da caverna a respeito da qual
sabemos que Platao nos guia para a safda, ao passo que imagi
namos nela vel' entrar 0 psicanalista. Mas as coisas saD menos
simples, porque essa e uma entrada a que nunca se chega senUl
no momenta em que ela e fechada (esse lugar jamais SCJ'lI
turfstico) e pOl'que 0 unico meio de ela se cntreabir e chamal
do lado de dentro.
Isso nao e insoluvel, se 0 abre-te sesamo do inconscientc ('
tel' urn efeito de fala, ser estrutura de linguagem, mas exige do
analista que ele reconsidere 0 modo de seu fechamento.
Hiancia, pulsa~ao, uma alternancia de suc~ao, para seguirmo
certas indica~6es de Freud: e disso que precisamos dar conta, ('
foi isso que tratamos de fazer fundamentando-o
numa topologill.
A estrutura daquilo que se fecha inscreve-se, com efeito, nUlllll
geometria em que 0 espa~o se reduz a uma combinatoria: ela t\
propriamente falando, 0 que ali se chama de uma borda.
Ao estud£1-la formalmente nas conseqUencias da irredutibili
dade de seu corte, nela poderemos reordenar algumas fun~o 'S,
entre a estetica e a logica, das mais interessantes.
Nisso percebemos que e 0 fechamento do inconsciente (1I1l'
fornece a chave de seu espa~o e, nomeadamente,
a compreensl\o
da impropriedade
que h£1em fazer dele urn interior.

Ele tambem demonstra 0 nucleo de urn tempo reversivo, muito
necess£1rio de introduzir em toda eficacia do discurso, e j£1
bastante sensfvel na retroa~ao - na qual insistimos h£1 muito
tempo - do efeito de sentido na frase, 0 qual exige, para se
fcchar, sua ultima palavra.
o nachtriiglich (lembremos que fomos 0 primeiro a extraf-Io
do texto de Freud), 0 nachtriiglich, ou a posteriori, segundo 0
qual 0 trauma se implica no sintoma, mostra uma estrutura
temporal de ordem mais elevada.
Mas, acima de tudo, a experiencia desse fechamento mostra
que nao seria urn ato gratuito para os psicanalistas
r~abrir 0
debate sobre a causa, fantasma impossfvel de exorclzar do
pensamento, crftico ou nao. Pois a cau~a nao e,
ta~bem
se diz do ser, engodo das formas do dlscurso - Ja 0 tenamos
desfeito. Ela perpetua a razao que subordina 0 sujeito ao efeito
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do significante.
E somente como instancia do inconsciente, do inconsciente
freudiano, que se apreende a causa no nfvel do qual urn Burne
tcnciona desaloj£1-la, e que e justamente aquele em que ela ganha
consistencia: a retroa~ao do significante em sua eficacia, que e
absolutamente necess£1rio distinguir da causa final.
E inclusive ao demonstrar que essa e a unica e verdadeira
causa primeira que verfamos congregar-se a apar~nte discor?ancia das quatro causas de Aristoteles - e os anahstas podenam,
de seu terreno, contribuir para essa retomada.
Teriam como recompensa disso poderem servir-se do termo
freudiano "sobredetermina~ao"
de urn outro modo que nao para
urn uso de pirueta. 0 que vem a seguir introduzira 0 tra~o que
domina a rela~ao de funcionamento
entre essas formas: sua
articula~ao circular, mas nao recfproca.
Havendo fechamento e entrada, nao est£1dito que eles separam:
cles dao a dois campos seu modo de c(jnjun~ao. Estes sao,
respectivamente,
0 sujeito e 0 Outro, so devendo esses ~ampos
ser substantivados
aqui a partir de nossas teses sobre 0 mconsciente.
sujeito, 0 sujeito cartesiano, e 0 pressuposto do inconsciente,
como demonstramos
no devido Iugar.
o Outro e a dimensao exigida pelo fato de a fala se afirmar

o

como verdade.
o inconsciente

e, entre eles, seu corte em ato.

Encontramos esse corte comandando as duas opera~oes fundamentais em que convem formular a causa~ao do sujeito. Opera
~oes que se ordenam por uma rela~ao circular, mas, no entanto,
nao-recfproca.
A primeira, a aliena~ao, e propria do sujeito. Num campo d'
objetos, nao e concebfvel nenhuma rela~ao que gere a aliena~ao,
a nao ser a do significante. Tomemos pOl' origem 0 dado de qu'
nenhum sujeito tem razao de aparecer no real, salvo pOl' ncl'
existirem seres falantes. Concebe-se uma ffsica que de conta d'
tudo no mundo, inclusive de sua parte animada. Vm sujeito s)
se imp6e nela pOl' haver no mundosignificantes
que nao quercl11
dizer nada e que tem de ser decifrados.
Conferir essa prioridade ao significante em rela~ao ao sujeito
e, para nos, levar em conta a experiencia que Freud nos descortinou, a de que 0 significante joga e ganha, por assim dizcr,
antes que 0 sujeito constate isso, a ponto de, no jogo do WiIZ,
do chiste, pOl' exemplo, ele surpreender 0 sujeito. Com seuflash,
o que ele ilumina e a divisao entre 0 sujeito e ele mesmo.
Mas 0 fato de ser revelar nao deve mascarar para nos qu'
essa divisao nao provem de outra coisa senao do mesmo jogo,
o jogo dos significantes ... dos significantes,
e nao dos signos.
Os signos saD plurivalentes: sem duvida representam alguma
coisa para alguem; mas, desse alguem, 0 status e incerto, como
o e 0 da pretensa linguagem de certos animais, linguagem d'
signos que nao admite a metafora nem gera a metonfmia.
Esse alguem, em ultima instiincia, po de ser 0 universo, uma
vez que nele circula, dizem-nos, a informa~ao. Todo centro em
que ela se totaliza pode ser tomado pOl' aIguem, mas nao pOl'
um sujeito.
o registro do significante institui-se pelo fato de um significante representar um sujeito para outro significante. Essa e a
estrutura,
sonho, lapso e chiste, de todas as forma~6es do
inconsciente. E e tambem a que explica a divisao origimiria do
sujeito. Produzindo-se
0 significante
no lugar do Outro ainda
nao discernido, ele faz surgir ali 0 sujeito do ser que ainda nao
possui a fala, mas ao pre~o de cristaliza-Io. 0 que ali havia d'
pronto para falar - nos dois sen:,dos que 0 imperfeito do Frances
da ao il y avait [havia], 0 de coloca-Io no instante anterior: Iii
estava e nao esta mais; pOl'em tambem no instante posterior: pOl'
pouco mais la estava por ter podido la estar -, 0 que la havia
desaparece, pOl' nao ser mais que urn significante.

. POitanto, nao e 0 fato de essa opera~ao se iniciar no Outro
que a faz qualific'ar de aliena~ao. Que 0 Outro seja para 0 sujeito
o lugar de sua causa significante so faz explicar, aqui, a razao
pOl' que nenhum sujeito pode ser causa de si mesmo. 0 que se
impoe nao somente pOl' ele nao ser Deus, mas pOl'que 0 proprio
Deus nao poderia se-Io, se tivessemos que pensar nele como
sujeito - st~. Agostinho percebeu isso muito bern, recusando
o atributo de causa de si mesmo ao Deus pessoaI.
A aliena~ao reside na divisao do sujeito que acabamos de
designar em sua causa. A vancemos na estrutura logica. Essa
estrutura e a de um vel, novo pOl' produzir aqui sua originalidade.
Para isso, e preciso deriva-Io do que se chama, na logica dita
matematica, uma reuniao (ja reconhecida como definindo um
certo vel).
Essa reuniao e tal que 0 vel que dizemos de aliena~ao so
impoe uma escolha entre seus termos ao eliminar um deles,
sempre 0 m~smo, seja qual for essa escolha. 0 que esta em jogo
limita-se, pois, aparentemente,
a conserva~ao ou nao do outro
termo, quando a reuniao e bimiria.
Essa disjun~ao encarna-se de maneira muito ilustravel, senao
dramitica, tao logo 0 significante se encarna, num nfvel mais
personalizado,
no pedido ou na oferta: no "a bolsa ou a vida"
ou no "a liberdade ou a morte" .
Trata-se apenas de saber que voces querem ou nao (sic aut
non) conservar a vida ou recusar a morte, pois, no que concerne
ao outro termo da alternativa, a bolsa ou a liberdade, sua escolha
sera de qualquer maneira decepcionante.
E preciso estar atento ao fato de que 0 que resta, de qualquer
modo, fica desfalcado: sera a vida sem a bolsa - e sera tambem,
pOl' haver recusado a morte, uma vida algo incomodada pelo
pre~o da liberdade.
E esse 0 estigma, posto que 0 vel, funcionando aqui dialeticamente, de fato atua sobre 0 vel da reuniao logica, que, como
se sabe, equivale a um et (sic et non). 0 que se ilustra pelo fato
de que, num prazo mais longo, sera preciso abandonar a vida
depois da bolsa, e pOl' fim restara apenas a liberdade de morrer.
Do mesmo modo, nosso sujeito e colocado no vel de um
senti do a ser recebido ou da petrifica~ao. Mas, se ele preserva
o sentido, e esse campo (do senti do) que sera mordido pelo
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nao-sentido que se produz pOl' sua mudancra em significantc. E
e justamente do campo do Outro que provem esse nao-sentido.
apesar de produzido como eclipse do sujeito.
. A c~isa merece ser dita. pois ela qual,ifica 0 campo do
JI1consclente que se assenta, digamos, no lugar do analista, Oil
seja, literalmente, em sua poltrona. E a tal ponto que deverfamos
deixar-Ihe essa poltrona, num "gesto simb6Iico".
E essa 1I
expressao costumeira para se dizer gesto de protesto, a qual terill
a importancia de se opal' a instrucrao tao graciosamente declaradll
no lem?a grosseiro, dentro do franglario inventemos
eSllI
palavra- - dlretamente safdo da hamathia que uma princcsll
encarnou na psicanalise francesa, de substituir 0 tom pre-sacI'.
tico do preceito de Freud, Wo Es war, soli felt werden, pcla
dissonancia de "0 eu (do analista, sem duvida) deve desalojal
o isso (do paciente, e claro)" .
Que S. Leclaire seja questionado par poder considerar incons
ciente a seqUencia do licorne, a pretexto de que ele, pOl' sua vc~..
e consciente dela, significa que nao se ve que 0 inconscientc so
tern sentido no campo do Outro - e menos ainda 0 que decorn'
disso: que nao e 0 efeito de sentido que opera na interpretacrao,
mas a articulacrao, no sintoma, dos significantes (sem nenhulll
sentido) aprisionados nele.3
Pa.ss.emos a segunda operacrao, onde se fecha a causacrao do
sUJe.lto.' para nela constatar a estrutura da borda em sua fun9lo
de limIte, bem como na torcrao que mati va a invasao do incOIlS
ciente. A essa operacrao chamaremos:
separacrao. Nela reconh .
ceremos a que Freud denomina de feltspaltung au fenda do
sujeito, e compreenderemos
par que, no texto em que Freud II
introduz, ele a fundamenta numa fenda nao do sujeito, mas do
objeto (falico, nomeadamente).
A forma 16gica que essa segunda operacrao vem modinclli
dialeticamente
chama-se, na l6gica simb6lica, intersecrao, au 0
produto que se formula par urn pertencimento
a- e
Ess I
funcrao modifica-se, aqui, pOl' uma parte retirada da falta p'l/I
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falta, atraves da qual a sUJellO reencontra no desejo do Outro
sua equivalencia ao que ele e como sujeito do inconsciente.
POl' essa via, 0 sujeito se realiza na perda em que surgiu como
inconsciente, mediante a falta que produz no Outro, de acordo
com 0 tracrado que Freud descobriu como sendo a pulsao mais
radical, e que ele denominou de pulsao de morte. Aqui, urn nem
e convocado a suprir outro nem
0 ato de Empedocles,
respondendo a isso, evidencia que se trata af de urn querer. 0
vel retorna como velle.4 Esse e a fim da operacrao. Agora, a
processo.
Separare, separar, conclui-se aqui em se pa rere , gerar a si
mesmo. Prescindamos dos presti mas certeiros que encontramos
nos etimoJogistas do latim, nesse deslizamento do sentido de urn
verba para a outro. Que se saiba apenas que esse deslizamento
se funda no pareamento comum dos dois na funcrao da pars.
A parte nao e a todo, costuma-se dizer, s6 que geralmente
sem pensar. Pois seria preciso acentuar que, com a todo, ela
nada tern aver.
E preciso tamar partido nisso; ela joga sua
partida 'sozinha. Aqui, e par sua particrao que 0 sujeito pro cede
a sua parturicrao. E isso nao implica a metafora grotesca de que
ele se de a luz de novo. 0 que, alias, a linguagem ficaria urn
bocado atrapalhada para exprimir pOl' urn termo original, pelo
menos na area do indo-europeu, onde todas as palavras utilizadas
nessa acepcrao tern uma origem jurfdica ou social. Parere e, antes
de mais nada, proporcionar (urn filho ao marido). POI' isso e que
a sujeito pode se proporcionar 0 que Ihe diz respeito aqui, urn
cstado que qualificaremos
de civil. Nada na vida de ninguem
desencadeia
mais empenho para ser alcancrado. Para ser pars,
cle real mente sacrificaria grande parte de seus interesses, e nao
para se integral' na totalidade, que, de resto, nao e de modo
algum constitufda pelos interesses dos outros, e men as ainda
pelo interesse geral, que se distingue disso de urn modo totalmente diferente.
Separare, se parare: para se enfeitar com a significante5 sob
a qual sucumbe, a sujeito ataca a cadeia, que reduzimos a conta

a-

Infinitivo presente e imperfeito do subjuntivo do lalim volo, volui, "querer",
"desejar". Trocadilho de Lacan entre vel (ou) e velie (de volo) (N.E.)
~. Se parer du signifianl: se parer, alem de significar "gabar-se, vangloriar-se" ,
<:quivoca com separer (separar); parer significa "proteger, aparar, enfeitar,
ornamentar". (N.E.)
4.

2. 0 meio em que imperaria 0 "frangH~s", uma especie de lfngua fran"
exceSSlvamente influenciada pelo ingles. (N.E.)
3. Abrevia~1io de nossa resposta a uma obje~1io inoperante.
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exata de um binarismo, em seu ponto de intervalo. 0 intervalo
que se repete, estrutura mais radical da cadeia significante, e 0
lugar assombrado pela metonfmia, vefculo, ao menos como 0
ensinamos, do desejo.
Sej~ como for, e sob a incidencia em que 0 sujeito experimenta,
nesse tntervalo, uma Outra coisa a motiva-lo que nao os efeitos
d~ ~entido com que um discurso 0 solicita, que ele depara
etetlvamente
com 0 desejo do Outro, antes mesmo que possa
sequer chama-Io de desejo, e muito menos imaginar seu objeto.
o que ele coloca af e sua propria falta, sob a forma da falta
que produziria no Outro por seu proprio desaparecimento.
Desaparecimento
que, se assim podemos dizer, ele tem nas maos,
da parte de si mesmo que Ihe cabe por sua alienar;ao primaria.
Mas 0 que ele assim preenche nao e a falha que ele encontra
no Outro, e sim, antes, a da perda constitutiva de uma de suas
partes, e pela qual ele se acha constitufdo em duas partes. Nisso
reside a torr;ao atraves da qual a separar;ao representa 0 retorno
da alienar;ao. E por ele operar com sua propria perda, a qual ()
reconduz a seu comer;o.
Sem duvida, 0 "ele pode me perder" e seu recurso contra a
opacidade do que ele encontra no lugar do Outro como desejo,
mas restitui 0 sujeito a opacidade do ser que the coube por sell
advento de sujeito, tal como ele se produziu inicialmente pela
intimar;ao do outro.
Essa e uma operar;ao cujo desenho fundamental vai ser reen·
contrado na tecnica. Pois e na escansao do discurso do pacient ,
a medida nele intervem 0 analista, que veremos ajustar-se :t
pulsar;ao da borda pela qual deve surgir 0 ser que reside para
aquem dela.
espera do advento desse ser em sua relar;ao com 0 qu'
deslgnamos
como 0 desejo do analista, no que ele tern d'
despercebido,
pelo menos ate hoje, por sua propria posir;ao, ,
essa a ultima e verdadeira mola do que constitui a transferencia.
Eis por que a transferencia
e uma relar;ao essencialment'
ligada ao tempo e a seu manejo. Mas 0 ser que, em nos operando
a partir do campo da fala e da linguagem, responde do para-aquclll
da entrada da cavern a, quem e ele? Vamos dar-Ihe corpo COllI
as proprias paredes da cavern a, que viveriam, ou melhor, s \
animariam com uma palpitar;ao cujo movimento de vida dev'
ser captado agora, isto e, depois de havermos articulado a funr;, ()
e 0 campo da fala e da linguagem em seu condicionamento.

P:

Pois nao vemos muito bem como se dar 0 direito de nos
imputar de negligenciar 0 dinamico em nossa topologia: nos 0
orientamos, 0 que e melhor do que fazer dele urn lugar-comum
(0 mais verbal nao esta onde se quer dize-~o).
,
Quanto a sexualidade, onde nos lembranam que esta a forr;a
com que temos de lidar, e que ela e biologica, retrucaremos q~e
o analista talvez nao tenha contribufdo tanto quanto se podena
esperar, numa certa epoca, para 0 esclarecimento de suas mol as,
a nao ser apregoando 0 que nela ha de natural, em .temas d.e
ritornelos que as vezes chegam ao arrulho. Tentaremos tntro~uz.lr
nisso algo de mais novo, recorrendo a uma forma que 0 pr~pno
Freud, nesse aspecto, nunca pretendeu ultrapassar: a do mlto.
E, para seguir as pegadas do Arist6f~n~s. do B~nquete ant~riormente evocado, recordemos
seu pnmltIvo anImal de dOls
dorsos em que se soldam metades tao firmemente unidas quanto
as de uma esfera de Magdeburgo,
as quais, separadas num
segundo tempo por uma intervenr;ao cirurgica do ciume de Zeus,
representam esses seres, famintos de urn intangfvel complemento,
em que nos transformamos
no amor.
.
Ao considerar essa esfericidade
do Homem pnmevo, tanto
quanto sua divisao, e 0 ovo que se evoca e q.u~ ta~vez se a~ont~
como recalcado, seguindo P1atao, na preemtnenCla confenda a
esfera durante seculos, numa hierarquia das farmas sancionada
pelas ciencias da natureza.
. ,
_
Consideremos
esse ovo no ventre vlvlparo em que ele nao
precisa de concha e lembremos que, toda vez, que. se ro~pem
suas membranas,
e uma parte do ovo que e fenda, pOlS. as
membranas sao, do ovo fecundado, tao filhas quanto 0 ser VIVO
que vem a luz por sua perfurar;ao. Donde resulta que, na secr;ao
do cordao, 0 que 0 recem-nascido
perde nao e, como pensam
os analistas, sua mae, mas seu complemento anatomico. Aquila
que as parteiras chamam de secundinas.
Pois bern, imaginemos
que, tada vez que se rompem as
membranas, pela mesma safda escapa urn fantasma, 0 de u~a
rorma infinitamente
mais primaria da vida, e que nao estana
apta a reprodu~ir 0 mundo como microcosmo.
Ao quebrar 0 ovo faz-se 0 Homem, mas faz-se tambem a
Homelete.
Suponhamo-la
como grande panqueca a se ~es~ocar qual a
ameba, u1tra-achatada a passar sob as portas, OnISClente por ser
conduzida pelo puro instinto de vida, imorta1 por ser cissfpara.
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Eis ai alga que nao seria bom sentiI' escorrer sabre a rosto sem
ruido, durante a sana, para Ihe apor um lacre.
'
A se admitir que nesse ponlo come<;a 0 processo de digestao,
percebe-se que a Homelete teria com que se sustentar par muilO
tempo (Iembremos que ha organismos, e ja bem diferenciados
que nao tem aparelho digestivo).
'
Desnecessario
acrescentar que logo se travaria a luta contra
um ser tao assustador, mas que ela seria diffcil. Pois e possivel
supor que, com a ausencia de aparelho sensorial na Homelete a
Ihe deixar apenas 0 puro real para se guiar, ela levari a uma
vantagem sobre n6s, homens, que sempre temos que nos prover
de um homunculo em nossa cabe<;a para fazer desse mesmo real
uma realidade.
Nao seria facil, com efeito, prevenir os caminhos de seus
ataques, alias impossfveis de preyer, uma vez que ela tambem
nao conheceria obstaculos. Impossivel educa-la ou tampouco Ihe
armar uma cilada.
.
Qu:nto a destruir a Homelete, seria bom nos prevenirmos de
que nao Ihe ocona pulular, pois nela fazer um talho seria
promover ate sua reproduc;ao, e 0 menor de seus brotos sobrevivendo, ate mesmo do fogo, ele conservaria
todos os seus
P?deres ~e prej~dicar. Afora os efeitos de um raio mortal, qu'
am?~ se~"IapreclSO experimentar,
a unica saida seria encerra-Ia,
apnslOna-la nas mandibulas de uma esfera de Magdeburgo, pOI"
exemplo, que reaparece ai, unico instrumento a se propor, como
que pOI' acaso.
Mas seria preciso que ela conseguisse isso inteira e sozinha.
Pois, para Ihe por os dedos, para empurra-Ia um tantinho s6 qu '
transbordasse, 0 mais valente teria razao de pensar duas vezes,
~emendo. que por entre seus dedos ela Ihe escapasse - e parn
Ir se aloJar onde?
A nao ser por seu nome, que trocaremos pelo nome mais
decente de ~amel~ (do q~al a palavra om~lete, alias, nao passll
de uma metastase ), essa Imagem e esse mlto parecem-nos muilo

6.
Vem-nos a lembran~a que, como prova de haver mamado do bom leite, 111\
quem zombe de nossas referencias ... a metastase e a metonfmia (sic). Raro . II
que faz nr aquele cUJo rosto e eloqUente para ilustrar 0 slogan do qual farramll
sua marca: a bosta de vache qui ril, [Lacan brinea eom omelette, lalllelll' I'
mamelle (mama, teta). (N.E.)]
,

apropriados tanto para representar quanto para instaurar aquilo
a que chamamos libido.
A imagem nos apresenta a libido tal como ela e, ou seja, um
6rgao, 0 que faz com que seus costumes a aparentem muito mais
que com um campo de forc;as. Digamos que e como superffcie
que ela orden a esse campo de for<;as. Essa concepc;ao e posta a
prova ao se reconhecer a estrutura de montagem que Freud
conferiu a pulsao e ao se a articular com ela.
A referencia a teoria eletromagnetica,
e nomeadamente
a um
chamado teorema de Stokes, nos permitiria situar na condic;ao
de essa superffcie apoiar-se numa borda fechada, que e a zona
er6gena, a razao da constancia do impeto da pulsao, na qual
Freud insiste tanto.7
Ve-se tambem que 0 que Freud chama de Schuh, ou escoamento da pulsao, nao e sua descarga, mas deve antes ser descrito
como a evagina<;ao em vaivem de um 6rgao cuja func;ao deve
ser situada nas coordenadas subjetivas precedentes.
Esse 6rgao deve ser chamado de irreal, no sentido de que 0
irreal nao e 0 imaginario e precede 0 subjetivo que ele condiciona,
pOI' estar diretamente as voltas com 0 real.
E a isso que nosso mito, como qualquer outro, esforc;a-se por
dar uma articulac;ao simb6lica, em vez de uma imagem.
Nossa lamela representa aqui a parte do ser vivo que se perde
no que ele se produz pelas vias do sexo.
Essa parte certamente nao deixa de se indicar em suportes
que a anatomia microsc6pica materializa nos gl6bulos expulsos
nas duas etapas dos fenomenos que se orden am em torno da
reduc;ao cromossomica,
na maturac;ao de uma gonada,
Sendo aqui representada
por um ser mortifero, ela marca a
relac;ao, da qual 0 sujeito participa, entre a sexualidade, especificada no individuo, e sua morte.

S~bemos 0 que esse teorema enuncia sobre 0 fluxo do rotacional. Ele supoe
um campo vetorial definido no contfnuo e no derivavel. Em tal campo, sendo
o rotacional de um vetor constitufdo pelas derivadas de suas componentes,
demonstra-se que a circula~ao desse vetor numa linha fechada e igual ao fluxo
do rotacional gerado a partir da superffcie que se ap6ia nessa linha como borda.
Ou seja, ao assim postular esse fluxo como invariante, 0 teorema estabeleee a
icteia de um fluxo "atraves" de urn circuito orificial, isto e, tal que a superffcie
illicial ja nao entra em considera~ao.
Para os topologistas:
dl. V =
dS. Rot. V.

7.
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Do que dela se representa no sujeito, 0 que impressiona e a
forma de corte anat6mico (reavivando 0 senti do etimologico da
palavra .anatom~a) et:n que se decide a fun~ao de alguns objetos,
dos qUais convem dlzer nao que eles sao parciais, mas que tem
uma situa~ao realmente a parte.
seio, para dele tirar 0 exemplo dos problemas suscitados
pOl' esses objetos, nao e somente a Fonte de uma nostalgia
"regressiva" , por tel' side a de um alimento valorizado. Ele esta
ligado ao corpo materno, dizem-nos, a seu calor ou aos cuidados
amorosos. Mas isso nao equivale a dar uma razao suficiente de
seu valor erotico, do qual um quadro (em Berl~m) de Tiepolo,
em seu horror exaltado, representando
sta. Agata apos seu
suplfcio, e mais apropriado para dar uma ideia.
~a verdade,. nao se trata do seio no senti do da matriz, pOI'
~al~ ~ue se. mlsturem a vontade essas ressonancias em que 0
slgmflcante Joga fartamente com a metMora. Trata-se do seio
especificado na fun~ao do desmame, que prefigura a castra~ao.
?I:a, 0 des~ame ~sta por demais situado, desde a investiga~ao
kleInI.ana,. na fantasl~ da parti~ao do corpo da mae, para que nao
suspeltemos de que e entre 0 seio e a mae que passa 0 plano de
separa~ao que faz do seio 0 objeto perdido que esta em causa
no desejo.
Poi.s, a nos lembrarmos da rela~ao de parasitismo em que a
orgamza~ao mamffera coloca 0 rebento, desde 0 embriao ate ()
recem-nascido,
no tocante ao corpo da mae, 0 seio aparecera
com? o. n;esmo tipo de orgao, a ser concebido como ectopia de
un; l~dlVlduo sob:e outro, materializado pela placenta nos primordlOs do creSClmento de um certo tipo de organismo, que
mantem-se especificado
por essa interse~ao.

a

A libido e a lamela que 0 ser do organismo desliza ate sell
verdadeiro limite, que vai mais longe que 0 do corpo. Sua fun~ao
radical no animal se materializa, nessa etologia, pela subita quedH
de seu poder de intimida~ao nos limites de seu "territorio".
Essa lamela e orgao por ser instrumento do organismo. As
vezes e como que sensfvel, quando a histerica brinca de testa!'
sua elasticidade ao extremo.
a sujeito falante tem 0 privilegio de revelar 0 sentido mortffero
desse orgao e, atraves disso, sua rela~ao com a sexualidade. Isso
porq~~ 0 significante como tal, barrando por inten~ao primeira
o sUJelto, nele fez penetrar 0 sentido da morte. (A letra matH,

.mas so ficamos' sabendo disso pela propria letra.) Por isso e que
toda pulsao e virtual mente pulsao de morte.
a importante e apreender como 0 organismo vem a ser
apanhado na dialetica do sujeito. Esse orgao do incorporal no
ser sexuado e aquilo do organismo que 0 sujeito vem estabelecer
no momento em que se opera sua separa~ao. E pOI' meio dele
que ele po de real mente fazer de sua morte objeto de desejo do
outro.
Mediante 0 que virao para esse lugar 0 objeto que ele perde
por natureza, 0 excremento, ou entao os suportes que ele encontra
para 0 desejo do outro: seu olhar, sua voz.
E em revolver esses objetos para neles resgatar, para restaurar
em si sua perda original, que se empenha a atividade que nele
denominamos
de pulsao (Trieb).
Nao ha outra via em que se manifeste no sujeito a incidencia
da sexualidade. A pulsao, como representante da sexualidade no
inconsciente, nunca e senao pulsao parcial. E nisso que esta a
carencia essencial, isto e, a daquilo que pudesse representar no
sujeito 0 modo, em seu ser, do que nele e macho ou femea.
a que nossa experiencia demonstra de vacila~ao no sujeito,
no tocante a seu ser de masculino ou feminino, deve ser menos
relacionado com sua bissexualidade biologica do que com 0 fato
de nao haver nada em sua dialetica que represente a bipolaridade
do sexo, a nilo ser a atividade e a passividade,
isto e, uma
polaridade pulsao-a~ao-de-fora,
total mente impropria para representa-Ia em seu fundamento.
E a isso que queremos chegar neste discurso: a que a sexualidade se distribui de um lado a outro de nossa borda como
limiar do inconsciente, da seguinte maneira:
Dolado do vivente,como
ser que deve ser captado na fala,
como alguem que nunca pode enfim advir nela por inteiro, nesse
para-aquem do limiar que no entanto nilo e dentro nem fora, nao
ha aces so ao outro do sexo oposto senao atraves das chamadas
pulsoes parciais, on de 0 sujeito busca um objeto que Ihe reponha
a perda de vida que Ihe e propria, por ele ser sexuado.
Do lade do outro, do lugar on de a fala se confirma por
encontrar a troca dos significantes,
os ideais que eles sustentam, as estruturas
elementares
de parentesco,
a metMora do
pai como princfpio da separa~ao, a divisao sempre reabearta
no sujeito em sua aliena~ao primaria, apenas desse lado, e pOI'

estas vias que acabamos de citar, devem instaurar-se a ordem c
a norma que dizem ao sujeito 0 que ele deve fazer como homem
ou mulher.

-Do "Trieb" de Freud
e do desejo do psicanalista

Nao e verdade que Deus os tenha feito 'macho e femea, se e
isso que se quer dizer com 0 casal Adao e Eva, como alias 0
contradiz expressamente
0 mito ultracondensado
que en contramos no mesmo texto sobre a cria<;ao da companheira.
Sem duvida, antes houve Lilith, mas ela nao resolve nada.
Interrompendo
pOl' aqui, deixamos para 0 passado debates em
que, no que concerne ao inconsciente freudiano, eram bem-vinda~
as interven<;6es irresponsaveis, justamente pelo fato de os responsaveis s6 virem de ma vontade, para nao dizermos mais nada,
a partir de uma certa borda.
Urn resultado disso, nao obstante, foi que a ordem de silencio
dessa borda oposta a nosso ensino neles se rompeu.
fato de, quanta ao complexo de Edipo, 0 ponto final, Oll
melhor, a vedete norte-americana,
tel' atingido uma proeza hermeneutica confirma nossa aprecia<;ao desse col6quio e desd
entao tern mostrado suas conseqiiencias.
Indicamos aqui, por nossa conta e risco, 0 aparelho pelo qual
se poderia reintroduzir a precisao.8

o

8, Contudo, assinalemos
ainda que, ao restabelecer
aqui de forma ironica II
fun~ao do objeto "parcial",
fora da referencia
regressao
com que ela \'
habitual mente encoberta (enlenda-se: essa referencia s6 pode entrar em exercfclo
a partir da estrulura que define esse objeto - ao qual chamamos objeto a), 111 ()
pudemos estende-la ate 0 ponto que constitui seu interesse crucial, ou seja, [HI
objeto (-<p) como "causa"
do complexo de castra~ao,
Esse objeto e abordado na comunica~ao
que vem a seguir.
Mas 0 complexo de castra~ao, que esta no ceme de nossas elabora~6es atlll1i~,
ultrapassa
os limites conferidos
a teoria pelas tendencias que se designavfilll
como novas na psicanalise POliCO antes da guerra, e pelas quais ela continlill II
ser afetada em seu conjunto,
Pode-se avaliar 0 obstaculo que nisso tivemos de contomar pelo tempo '1111'
nos foi necessario para dar ao discurso de Roma a seqUencia deste texto, b'lll
como pelo fato de, no momenta em que 0 cOlTigimos, sua revisao original aiJldll
estar sendo esperada,
•

a

A pulsao, I tal como e construfda pOl' Freud a partir da experiencia
do inconsciente, profbe ao pensamento psicologizante
esse recurso ao instinto com que ele mascara sua ignorancia, atraves
da suposi<;ao de uma moral na natureza.
A pulsao - nunca e demais lembra-Io a obstina<;ao do psic610go
que, em seu conjunto e per se, fica a servi<;o da explora<;ao
tecnocrarica - a pulsao freudiana nada tern a vel' com 0 instinto
(nenhuma das express6es de Freud permite essa confusao).
A libido nao e 0 instinto sexual. Sua redu<;ao, em ultima
instancia, ao desejo viril, indicada par Freud, bastaria para nos
advertir disso.
A libido em Freud e uma energia passfvel de uma quantimetria
tao mais facil de introduzir na teoria quanto e inutil, ja que nela
s6 san reconhecidos alguns quanta de constancia.
Sua colora<;ao sexual, tao formalmente afirmada pOl' Freud
como inscrita no que ha de mais fntimo em sua natureza, e
cor-de-vazio: suspensa na Iuz de uma hiancia.

I, Este e 0 resumo
de nossas interven~6es
num notavel col6quio convocado
em Roma pelo professor Enrico Castelli. Segundo de uma serie sobre 0 tema
dos problemas introduzidos
na etica pel os efeitos da ciencia - tema que Enrico
Castelli e admiravelmente
escolado em organizar em aporias questionadoras,
Esse col6quio se realizou, sob 0 titulo de Tecnica e Casuistica, de 7 a 12 de
janeiro de 1964, na Universidade
de Roma,
Ali evitamos expor, demasiadamente
cedo, a uma difusao que nao teria side
controlavel 0 que desde entao articulamos sobre a pulsao, em nossas conferencias
da Ecole Normale Superieure que tiveram inicio alguns dias depois,
Este texto foi entregue as Alii do col6quio para nelas resumir nossa comunica~ao e nossas interven~6es,

Essa hiiincia e aquela com que 0 desejo esbarra nos limites
que Ihe saD impostos pelo princfpio ironicamente chamado de
princfpio do prazer, pOl' estar remetido a uma realidade que, pOl'
sua, vez, podemos dizer, e aqui tao-somente campo da praxis.
E justamente desse campo que 0 freudismo recorta urn desejo
cujo princfpio encontra-se essencialmente
em impossibilidades.
Tal e 0 relevo que 0 moralista poderia tel' levantado ali, se
nossa epoca ja nao fosse tao prodigiosamente
atormentada pOl'
exigencias idflicas.
Isso e

0

que quer dizer a referencia

constante, em Freud, aos
a onipotencia do pensaque se denuncia af, mas a conci-

Wunschgedanken (wishful thinking) e
men to: nao e a megalomania
Iiar;:ao dos contrarios.

Isso poderia querer dizer que Venus esta proscrita
mundo: decadencia teologica.

de nosso

Mas Freud nos revela que e grar;:as ao Nome-do-Pai que 0
homem nao permanece preso ao servir;:o sexual da mae, que a
agressao contra 0 Pai acha-se no princfpio da Lei, e que a Lei
esta a servir;:o do desejo que ela institui pela proibir;:ao do incesto.
Pois 0 inconsciente
mostra que 0 desejo esta agarrado a
proibir;:ao, que a crise· do Edipo e determinante para a propria
maturar;:ao sexual.

o psicologo

deturpou prontamente essa descoberta em sentido
contrario, para dela extrair uma moral da gratificar;:ao materna,
uma psicoterapia
que infantiliza 0 adulto, sem que pOl' isso a
crianr;:a seja mais bem reconhecida.
. Com demasiada freqiiencia
ISSO. 0 que se escamoteia af?
Se 0 medo da castrar;:ao
sexual, nao nos esquer;:amos
transgressao que ela profbe
a obediencia, detendo-o em

0

psicanalista

se deixa levar pOl'

esta no prrncfpio da normatizar;:ao
de que, ao se referir sem duvida a
no Edipo, ela afeta igualmente nele
sua inclinar;:ao homossexual.

Assim, e antes a assunr;:ao da castrar;:ao que cria a falta pela
qual se institui 0 desejo. 0 desejo e desejo de desejo, desejo do
Outro, como dissemos, ou seja, submetido it Lei.
(E 0 fato de a mulher tel' que passar pela mesma dialetica _
embora nada parer;:a obriga-Ia a isso: ela tern que perder aquilo
que nao possui - que nos deixa com a pulga atras da orelha,
permitindo-nos
articular que e 0 falo, p~r ausencia, que produz

montante da dfvida simbolica: conta devedora quando se 0
tern - e, quando nao se 0 tern, credito contestado.)
.
A castrar;:ao foi a mola absolutamente
nova que Freud IOtroduziu no desejo, dando it falta do desejo 0 sentido que ficara
enigmatico na dialetica de Socrates, ainda que preservado no
relato do Banquete.
A partir daf, 0 agalma do eron mostra ser 0 princfpio pelo
qual 0 desejo altera a natureza do amante. Em sua busca,
Alcibfades revela 0 segredo da enganar;:ao do amor, e de sua
baixeza (amar e querer ser amado), na qual estava prestes a
consentir.
Nao nos foi permitido, no contexto do debate, levar as coisas
a ponto de demonstrar que 0 conceito da pulsao a representa
como uma montagem.
As puls6es saD nossos mitos, disse ,Freud. Nao se deve ~~t~nder
isso como uma remissao ao irreal. E 0 real que elas mltlflcam,
comumente, mitos: aqui, aquilo que produz 0 desejo, reproduzindo nele a relar;:ao do sujeito com 0 objeto perdido.
Nao faltam objetos que passam par lucros e perdas para ocupar
seu lugar. Mas e em numero Iimitado que eles pod.em des:mpenhar urn papel que se simbolizaria da melhor maneIra ~osslvel
pela automutilar;:ao do lagarto, pOl' sua cauda desprendld~ com
desolar;:ao. Desventura do desejo nas sebes do gozo, espreltadas
pOl' urn deus maligno.
,
Esse drama nao e 0 acidente que se sup6e. E da ordem da
essencia: porque 0 desejo vem do Outro, e 0 gozo esta do lado
da Coisa.
o que 0 sujeito recebe dele de esquartejamento plura~izante,
eis ao que se aplica a segunda topica de Freud. Mals uma
oportunidade para nao se vel' 0 que deveria impr~ssionar ne~a:
que as identificar;:6es determinam-se
ali pelo deseJo, sem satlsfazer a pulsao.
.,
Isso pOl'que a pulsao divide 0 sujeito e 0 deseJ?,.o_qual so se
sustenta pela relar;:ao, que ele desconhece, dessa dlvlsao com urn
objeto que a causa. Tal e a estrutura da fantasia.
POl' conseguinte,
qual po de ser 0 desejo do analista? Qual
pode ser 0 tratamento a que ele se dedica?
Ira ele cair na pregar;:ao que gera 0 descredito do pregad~r
cuja fe foi substitufda pelos bons sentimentos, e como ele assumlr
uma "direr;:ao" abusiva?

'0
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Podemos aqui apenas observar que, exceto pelo libertino que
foi 0 grande comico do seculo XVII, nao se atentou, nao mais
do que no seculo das luzes, contra 0 privilegio do medico, apesar
de nao menos religioso do que outros.
Pode 0 analista proteger-se com essa antiga investidura, quando, laicizada, ela ruma para uma socializac;ao que nao podeni
evitar nem a eugenia nem a segregac;ao politica da anomalia?
Haveni 0 psicanalista de dar seqUencia nao a uma escatologia,
mas a direitos de uma finalidade primordial?
Entao, qual e a finalidade da amilise, para-alem da terapeutica?
Impossivel nao distingui-Ia desta quando se trata de produzir
um analista.
Pois, como dissemos sem entrar na mola da transferencia, e
o desejo do analista que, em ultima instiincia, opera na psicamilise.
o estilo de um congresso filosOfico, parece, mais leva cada
um a fazer valeI' sua propria impermeabilidade.
Nao somos mais inaptos nisso do que outros, mas, no campo
da formac;ao analftica, esse processo de deslocamento
cria a
cacofonia do ensino.
Digamos que, neste, ligo a tecnica a finalidade primordial.
Concluindo,
pudemos lamentar que, de modo geral, tenha
ficado afastada a questao que e, profunda, a de Enrico Castelli.
niilismo, aqui (e a censura pelo niilismo), tiveram as costas
largas para nos poupar de enfrentar 0 demoniaco, ou a angustia,
como quiserem.

o

Estenografia da aula de abertura do semimlrio que realizamos
no ana de 1965-66 na Ecole Normale Superieure, sobre 0
objeto da psicantilise, como charge de conferences da Ecole
Pratique des Hautes Etudes (VIii se~ao).
Seu texto saiu no primeiro numero dos Cahiers pour l'Analyse, publicados pelo Cfrculo de Epistemologia da ENS, ou
seja, em janeiro de 1966.

o

status do sujeito na psicamilise, acaso diremos que no ana
passado 0 fundamentamos?
Chegamos a estabelecer uma estrutura que da conta do estado de fenda, de Spaltung em que 0
psicanalista 0 situa em sua praxis.
Essa fenda, ele a reconhece de maneira como que cotidiana.
Admite-a na base, ja que 0 simples reconhecimento
do inconsciente basta para motiva-Ia e que, alem disso, ela 0 submerge,
por assim dizer, em sua constante manifestac;ao.
Mas, para que ele saiba 0 que acontece com sua praxis, ou
simples mente que a dirige em conformidade
com 0 que Ihe e
acessivel, nao basta que essa divisao seja para ele urn fato
empirico, nem tampouco que 0 fato empirico tenha-se constituido
em urn paradoxo. E preciso uma certa reduc;ao, as vezes demorada
para se efetuar, mas sempre decisiva no nascimento de, uma
ciencia; reduc;ao que constitui propriamente
seu objeto. E isso
que a epistemologia
se prop6e definir em cad a casu e em todos
eles, sem que se haja mostrado, pelo menos a nosso ver, a altura
de sua tarefa.
Pois, ao que eu saiba, ela nao explicou plenamente por esse
meio a mutac;ao decisiva que, por intermedio da ffsica, fundou
A ciencia no senti do moderno, sentido que se postula como
absoluto. Essa posic;ao da ciencia justifica-se por uma radical
mudanc;a de estilo no tempo de seu progresso, pela forma
galopante de sua imisc;ao em nosso mundo, pelas reac;6es em

cadeia que caracterizam
0 que podemos
chamaI' de expansoes
de sua energetica. Em tudo isso nos parece radical uma modificar;ao em nossa posir;ao de sujeito, no duplo senti do: de quc
ela e inaugural nesta e de que a ciencia a reforr;a cada vez mais.
Koyre e nosso guia aqui, e sabemos que ele ainda e des conhecido.
Assim, nao esgotei 0 que concerne a vocar;ao de ciencia da
psicamilise. Mas foi posslvel notal' que tomei como fio condutor,
no ana passado, urn certo momenta do sujeito que considero ser
urn correlato essencial da ciencia: urn momenta historicamentc
definido, sobre 0 qual talvez tenhamos de saber se ele e rigoro"
samente passfvel de repetir;ao na experiencia: 0 que foi inaugurado pOl' Descartes e que e· chamado cogito.
Esse correlato, como momento, e 0 desfilamento
de urn
rechar;o de todo saber, mas pOl' isso pretende fundal' para 0
sujeito urn certo ancoramento
no ser, 0 qual sustentamos constituir 0 sujeito da ciencia em sua definir;ao, devendo este tenno
ser tornado no sentido de porta estreita.
Esse fio nao nos guiou em vao, ja que nos levou a formular,
no fim do ano, nossa divisao e~perimentada
do sujeito como
divisiio entre 0 saber e a verdade, acompanhando-a
de urn modelo
topologico: a banda de Moebius, que leva a entender que nao 15
de uma distinr;ao originaria que deve provir a divisao em €Juc
esses dois termos se vem juntar.
Quem confia, com base em Freud, na tecnica de leitura quc
me foi preciso impor quando se tratava simplesmente de substituir
cada urn de seus termos em sua sincronia, esse sabera vol tar da
Ichspaltung sobre a qual a morte se abate para os artigos sobrc
o fetichismo (de 1927) e para a perda de realidade (de 1924), a
fim de neles constatar que a chamada reformular;ao doutrinal da
segunda topica nao introduz, sob os termos Ich, Uberich e Es,
nenhum certificado de aparelhos, pOl"em uma retomada da experiencia segundo uma dialetica que melhor se define como
aquilo que 0 estruturalismo,
mais tarde, permitiu elaborar logicamente; ou seja, 0 sujeito, e 0 sujeito tornado numa divisao
constitutiva.
A partir daf 0 princfpio de realidade perde a discordancia qu
o marc aria em Freud, se, pOl' uma justaposir;ao de textos, ele
tivesse que se partilhar entre uma nor;ao de realidade que inclui

a r~alidade psfquica e outra que faz dela 0 correlato do sistema
percepr;ao-consciencia.
.
Ele deve ser lido como de fato e designado: ou seJa, como a
linha de experiencia que 0 sujeito da ciencia sanciona.
E basta pensarmos nisso para que logo entrem C~ll ca.mpo as
reflexoes que as pessoas se profbem como pOl' de.mals ~vldentes.
Que e impensavel,
pOl' exemplo, que a pSlcanallse
'omo
pnitica, que 0 inconsciente, 0 de Freud, co~o d~scoberta, houvessem tido lugar antes do nascimento da clencla, no s culo a
que se chamou seculo do talent~, o.XVII - c~encia, a ser to.I~a~a
no senti do absoluto no instante mdlcado, sentldo estc quc dec Ito
nao apaga 0 que se institufra antes sob esse mcsmo nOI~c, p~)rcl1l
que, em vez de encontrar nisso seu arcalsmo, cxtral
scu
proprio fio, de uma maneira que melhor mostra sua ddcrcnc,:a
de qualquer outro.
.
Uma coisa e certa: se 0 sujeito esta realmentc all, no amago
da diferenr;a, qualquer referencia humanista a clc torna-sc superflua, pois e esta que ele corta d~ im~~iato.
"
Nao visamos, dizendo isso da pSlcanaltse e da d~scobel ta de
Freud, ao acidente de tel' side pelo fato de seus paclcntcs t~rem
ido procura-Io em nome da ciencia e do prestfgio que cia conlcna,
no fim do seculo XIX, aos que a serviam, mesmo os de grau
inferior, que Freud conseguiu fundal' a psicanalise, dcscobnndo
o inconsciente.
Dizemos, ao contrario do que se inventa sobre urn prcten~o
rompimento de Freud com 0 cientific.ismo de sua cpoca, que 101
esse mesmo cientificismo
se qUlsermos aponta-Io cm. sua
fidelidade aos ideais de urn BrUcke, pOl' sua vez transmludos
pelo pacto atraves do qual urn Helmh~ltz e ~~ Du .Bois-Rcym~nd
se haviam comprometido
a introduzlr a flslologla c as func,:ocs
do pensamento, consider~das como incluf?:s ~eles, nos t~rmr~~
matematicamente
determmados da termodmamlca,
quase chega
da a seu acabamento em sua epoca - que conduziu Freud, como
nos demonstram
seus escritos, a abrir a via que para sempre
levara seu nome.
Dizemos que essa via nunca se desvinculou dos ideais desse
cientificismo, ja que ele e assim chamado, e que a marca que
traz deste nao e contingente, mas Ihe e essencial.
E que e pOl' essa marca que ela preserva s.eu credito, malgrado
os desvios a que se prestou, e isso na medlda em que Freud se

?~II

opos a esses des vi os, sempre com uma segurans:a sem retardos
e com um rigor inflexfvel.
, Prova di~so e seu rompimento Com seu adepto mais prestiglOsO, o,u s~Ja, lung, desde 0 momento em que ele deslizou para
algo cUJa tuns:ao nao pode ser definida de outro modo senao
com~ t~ntando restabelecer um sujeito dotado de profundezas,
este ultllno termo no plural, 0 que significa um sujeito composto
p~r uma ,rel~s:ao com 0 saber, rela<;:ao dita arquetfpica, que nao
1'01 reduzlda aquela que Ihe permite a ciencia modema, a exclusao
de qualquer outra, e que nao e nada alem da rela<;:aoque definimos
no ano passado como pontual e evanescente: essa relas;ao com
o saber que, de seu momento historicamente
natural, preserva 0
nome de cogito.

E a essa origem indubitavel, patente em todo 0 trabalho de
Freud, a lis;ao que ele nos deixou como chefe de escola, que se
deve 0 fato de 0 marxismo nao ter alcance - e, ao que eu saiba,
nenh~m marxista mostwu alguma insislencia nisso _ para
questlOnar seu pensamento em nome de suas insers;6es hist6ricas.
Refiro-me, nom~adamente: a sociedade da monarquia dupla,
no que tange aos IImites judaizantes em que Freud ficou confinado. ~m suas avers6es espirituais;
a ordem capitalista que
condlclonou seu agnosticismo polftico (quem dentre voces nos
escrevel~a. um ensa~~, digno de Lamennais, sobre a indiferens;a
em matena ~e ~olltlca?); e, acrescentaria
eu, a etica burguesa,
pela qua~ a dlgl1lda~e de sua vida vem inspirar-nos um respeito
que funclOna como lI1ibis;ao, por tel' sua obra realizado, sem ser
no mal-entendido e na confusao, 0 ponto de concurso dos unicos
homens da verdade que nos restam: 0 agitador revolucionario
o escritor que com seu estilo marca a Ifngua - sei em que~
estou pensando - e 0 pensamento
renovador do ser do qual
temos 0 precursor. 1
E sensivel min,ha, pressa de emergir de tantas precaus;6es
tomadas para restltulr os psicanalistas
a suas certezas men os
discutfveis.

I.

Alusiio, respectivamente, a Andre Breton, James Joyce e Marlin Heidegger.

(N,E,)
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Contudo, ainda preciso reexamina-Ias, nem que seja ao pres;o
de algumas indelicadezas,
Dizer que 0 sujeito sobre quem operamos em psicanalise s?
pode ser 0 sujeito da ciencia talvez passe pOl' um paradoxo. E
af, no enlanlo, que se deve fazer uma demarcas;ao, sem 0 que
tudo se mistura e come<;:a uma desonestidade
que em outros
lugares e chamada de objetiva: mas que e falta de audacia e
falla de haver situado 0 objeto que malogra. Por nossa posis;ao
de sujeito, sempre somos responsaveis, Que chamem a isso como
quiserem, terrorismo. Tenho 0 direito de sorrir, pois nao era num
meio em que a doutrina e abertamente materia de negociatas
que eu temia chocar quem quer que fosse, ao formular que 0
erro de boa fe e dentre todos 0 mais imperdoavel.
A posis;ao do psicanalista nao deixa escapat6ria, ja que exclui
a temura da bela alma. Se ainda e um paradoxo dize-lo, talvez
seja, alias, 0 mesmo.
Seja como for, afirmo que toda tentativa, ou mesmo tentas;ao
- nas quais a leoria em curso nao deixa de ser reincidente de encamar ainda mais 0 sujeito e erdincia: sempre fecunda em
erros e, como lal, incorreta, Como tambem encama-Io no homem,
o que equivale voltar a crians;a.
Pois esse homem sera entao ali 0 primitivo, 0 que falseara
tudo do processo primario, assim como a crians;a representara 0
subdesenvolvido,
0 que ira mascarar a verdade do que se passa
de original durante a infancia. Em suma, 0 que Claude LeviStrauss denunciou como a ilusao arcaica e inevitavel na psicanalise, se nao nos mantiverm03
firmes, na teoria, quanto ao
principio que ha pouco enunciamos:
que urn unico sujeito e
aceito nela como tal, aquele que po de constituf-Ia cient(fica.
Basta dizer que nao afirmamos que a psicanalise demonstre
nisso nenhum privilegio.
Nao ha ciencia do homem, 0 que nos convem entender no
mesmo tom do "nao existem pequenas economias",
Nao ha
ciencia do homem pOl'que 0 homem da ciencia nao existe, mas
apenas seu sujeito.
E conhecida a minha repugnancia de sempre pela denominas;ao
"ciencias humanas" , que me parece ser a pr6pria voz da servidao,
Ate pOl'que 0 termo tambem e falso, excetuada a psicologia
que descobriu meios de se perpetuar nos prestimos que oferece
a tecnocracia, e ate, como concluiu com humor realmente swif-

[859]

tiano urn artigo sensacional de Canguilhem, numa deslizada de
toboga do Panteao a Chefatura de Polkia. Alias, e no nfvel da
seler;ao do criador na ciencia, do recrutamento da pesquisa e de
sua manutenr;ao, que a psicologia deparara com seu fracasso.
Quanto a todas as outras ciencias dessa classe, veremos
facilmente que elas nao somam uma antropologia. Examinemos
Levy-Bruhl ou Piaget. Seus conceitos, a chamada mentalidade
pre-Iogica, 0 pensamento ou discurso pretensamente egocentrico,
nao fazem referencia senao a suposta mentalidade, ao pensamento
presumido, ao discurso efetivo do sujeito da ciencia, nao estamos
dizendo do homem da ciencia. De modo que muita gente sabe
que os limites - mentais, certamente -, a fraqueza de pensamento - presumfvel - e 0 discurso efetivo - meio arduo _
do homem de ciencia (0 que tambem e diferente) vem lastrear
essas construr;6es, decerto nao desprovidas de objetividade, mas
que so interessam a ciencia na medida em que nao trazem: nada
sobre 0 mago, pOl' exemplo, e pouco sobre a magia, se e que ha
algo sobre seus trar;os, mas esses trar;os sao de um ou da outra
ja que nao foi Levy-Bruhl
quem os trar;ou; ao passo que ~
balanr;o, no outro caso, e mais severo: ele nada nos traz sobre
a crianr;a, pouco sobre seu desenvolvimento,
uma vez que lhe
falta 0 essencial, e, da logic a que ela demonstra - refiro-me a
crian?a ,de Piaget - em sua res posta a enunciados cuja serie
constl~ul 0 teste, nada alem da serie que regeu sua enunciar;ao
para fIns de teste, ou seja, a do cientista, na qual 0 logico, nao
nego, nessa oportunidade conserva seu valor.
Em ciencias validas de urn outro modo, ainda que seu tftulo
deva ser revisto, constatamos que 0 fato de proibirem-se a ilusao
ar~a,ica, '!.ue podemos generalizar no termo psicologizar;ao do
sUJelto, nao cause nenhum entrave em sua fecundidade.
, A teoria dos)ogos, melhor chamada de estrategia, e 0 exemplo
dISSO, nela se tlrando proveito do carMer inteiramente calculavel
de urn sujeito estritamente reduzido a formula de uma matriz de
combinar;6es significantes.
, 0 caso d~ lingufstica e mais sutil, uma vez que ela tern que
Inte?rar a dlferenr;a entre 0 enunciado e a enunciar;ao, 0 que e
efetlvamente a incidencia, desta vez, do sujeito falante como tal
(e nao do sujeito da ciencia). POl' isso e que ela vai centrar-se
e~m ?utra coisa, ou seja, na bateria do significante, cuja prevaIencIa se trata de assegurar sobre esses efeitos de significar;ao.
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E tambem por esse lado que aparecem as antinomias, a serem
dosadas segundo 0 extremismo da posi~ao adotada na escolha
do objeto. 0 que podemos dizer e que se vai muito longe na
elabora~ao dos efeitos da linguagem, posto que nela se po de
construir uma poetica que nada deve a referencia ao espfrito do
poeta, nem tampouco a sua encarnar;ao.
E do lado da logica que aparecem os diversos indfcios de
refrar;ao da teoria em rela~ao ao sujeito da ciencia. Eles SaD
diferentes quanto ao lexico, quanto ao morfema sintatico e quanto
a sintaxe da frase.
Daf as diferen~as teoricas entre urn Jakobson, urn Hjemslev
e urn Chomsky.
£. a logica que aqui faz as vezes de umbigo do sujeito, e a
logica no que ela de modo algum e uma logica ligada as
contingencias
de uma gramatica.
E preciso, literalmente, que a formaliza~ao da gramatica
contorne essa logica para se estabelecer com sucesso, mas 0
movimento desse contorno esta inscrito nesse estabelecimento.
Indicaremos
mais adiante como se situa a logica moderna
(terceiro exemplo). Ela e, de modo inconteste, a con sequencia
estritamente determinada de uma tentativa de suturar 0 sujeito
da ciencia, eo ultimo teorema de Gbdel mostra que ela fracassa
nisso, 0 que equivale a dizer que 0 sujeito em questao continua
a ser 0 correlato da ciencia, mas urn correlato antinomico, ja
que a ciencia mostra-se definida pela impossibilidade do esforr;o
de sutura-Io.
Que se apreenda nisso a marca a nao perder de vista' do
estruturalismo.
Ele introduz em toda "ciencia humana" - entre
aspas - que conquista uma modalidade muito especial do sujeito,
aquele para 0 qual nao encontramos
nenhum fndice senao 0
topologico, digamos, 0 signo gerador da banda de Moebius, que
chamamos de oito interior.
o sujeito esta, se nos permitem dize-lo, em uma exclusao
interna a seu objeto.
A fidelidade que a obra de Claude Levi-Strauss manifesta a
tal estruturalismo
so sera aqui endossada por nossa tese para nos
contentarmos momentaneamente
com sua peri feria. Nao obstante, e claro que esse autor valoriza muito mais a importancia da
classifica~ao natural que 0 selvagem introduz no mundo, especialmente pOl' urn conhecimento
da fauna e da flora que e!~
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mostra que nos ultrapassa, e que ele po de alegar uma certa
re,cupera<;ao, que se anuncia na qufmica, de uma ffsica das
qualidades do sabor e do odor, ou seja, de uma correla<;ao dos
valores perceplivos com uma arquitetura de moleculas a qual
chegamos pOl' intermedio da analise combinat6ria,
isto e, pela
matematica do significante, como em toda ciencia ate hoje.
o saber, pOltanto, e ali bem separado do sujeito, segundo a
orienta<;ao correta, que nao formula nenhuma hip6tese sobre a
insuficiencia
de seu desenvolvimento,
a qual, alias, ter-se-ia
bastante dificuldade de demonstrar.
E ha mais: quando Claude Levi-Strauss,
depois de haver
extrafdo a combinat6ria
latente nas estruturas elementares
do
parentesco, nos atesta que um dado informante, para usar 0 termo
dos etn610gos, e perfeitamente
capaz de tra<;ar sozinho 0 grafo
levi-straussiano, que nos diz ele se nao que, tambem nesse ponto,
esta retirando 0 sujeito da combinat6ria em questao, aqueJe que
em seu grafo nao tem outra existencia senao a denota<;ao ego?
Para demonstrar 0 poder do instrumento
constitufdo pelo
mitema para analisar as transforma<;oes mitogenicas, que nessa
etapa parecem instituir-se numa sincronia que se simpIifica pOl'
sua reversibilidade,
Claude Levi-Strauss nao pretende fornecernos a natureza do mitante. Apenas sabe que, se seu informante
e capat de escrever 0 cru e 0 cozido, exceto pelo talento que
nisso apoe sua marca, ele nao pode faze-Io sem ao mesmo tempo
deixar no' vestiario, isto e, no Museu do Homem, um certo
numero de instrumentos
operat6rios,
ou seja, de rituais que
consagram sua existencia de sujeito como mitante, e sabe que,
com esse dep6sito, fica rejeitado para fora do campo da estrutura
aquilo que em outra gramatica se chamaria de seu assentimento.
(La grammaire de l'assentiment, de Newman, nao deixa de tel'
peso, ainda que forjada para fins execraveis, e talvez eu tenha
que tornar a menciomi-Ia.)
o objeto da mitogenese, portanto, nao esta ligado a desenvolvimento
algum, nem tampouco a uma parada, do sujeito
responsavel. Nao e com esse sujeito que ele se reJaciona, mas
com 0 sujeito da ciencia. E seu mapeamento sera tra<;ado tao
mais corretamente quanto mais 0 pr6prio informante estiver perto
de neJe reduzir sua presen<;a a do sujeito da ciencia.
Acredito simplesmente
que Claude Levi-Strauss fara restri<;oes a introdu<;ao, ao se coligirem os documentos, de urn ques-
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tionamento inspirado na psicanalise, de uma coleta sistematica
de sonhos, pOl' exemplo, com tudo 0 que isso implicara de rela<;ao
transfcrencial.
E pOl' que, se eu Ihc afirmo que nos sa praxis,
longe de alterar 0 sujeito da ciencia, 0 unico que ele po de e quer
conhecer, nao traz, por direito, nenhuma interven<;ao que nao
tenda a que ele se realize de maneira satisfat6ria, precisamente
no campo que Ihe interessa?
Querera isso entao dizer que um sujeito nao saturado, mas
calculavel, constituiria
0 objeto
que subsumiria,
segundo as
formas da epistemologia
classica, 0 corpo das ciencias a que
chamarfamos conjecturais,
0 que eu mesmo opus a expressao
ciencias humanas?
Creio que isso e muito menos indicado, na medida em que
esse sujeito faz parte da conjuntura que produz a ciencia em seu
conjunto.
A oposi<;ao das ciencias exatas as ciencias conjecturais nao
po de mais sustentar-se, a partir do momento em que a conjectura
e passfvel de um calculo exato (probabilidade)
e em que a
exatidao baseia-se apenas num formalismo que separa axiomas
e leis de agrupamento dos sfmbolos.
Nao poderfamos, entretanto, contentar-nos em constatar que
urn formalismo tem maior ou menor sucesso, quando se trata,
em ultima instancia, de explicar os motivos de sua prepara<;ao,
que nao surgiu pOI' milagre, mas que se renova de acordo com
crises muito eficazcs, desde que uma certa linha reta pareceu
ser tomada nela.
Repetimos que ha alguma coisa no status do objeto da ciencia
que nao nos parece tel' sido elucidada desde que a cienci~ n~sceu.
E lembramos que se, certamente, levan tar agora a questao do
objeto da psicanalise e retomar a questao que introduzimos a
partir de nossa vinda para esta tribuna, pela posi<;ao da psicanalise dentro ou fora da ciencia, indicamos tambem que essa
que~tao nao pode ser resolvida sem que, sem duvida, modifique-se nela a questao do objeto na ciencia como tal.
o objeto da psicanalise (anuncio meu naipe e voces 0 verao
com ele chegar) nao e outro senao aquilo que ja expus sobre a
fun<;ao que nela desempenha 0 objeto a. 0 saber sobre 0 objeto
a seria, entao, a ciencia da psicanalise?
Essa e precisamente a f6rmula que se trata de evitar, uma vez
que esse objeto a deve ser inserido, ja 0 sabemos, na divisao do
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sujeito pela qual se estrutura, muito especialmente, e foi disso
que hoje tornamos a partir, 0 campo psicanalftico.
Eis pOI'que era importante promover, antes de mais nada, e
como urn fato a ser distinguido da questao de saber se a
psicamilise e uma ciencia (se seu campo e cientffico), exatamente
o fato de que sua praxis nao implica outro sujeito senao 0 da
ciencia.
E preciso reduzir a este grau 0 que voces me permitirao
induzir, atraves de uma imagem, como a abertura do sujeito na
psicanalise, para apreender 0 que ele ali recebe da verdade.
Esse procedimento, sente-se, comporta uma sinuosidade que
faz lembrar 0 adestramento. Esse objeto a nao e tranqiiilo, ou
melhor, caberia dizer que ele nao deixa voces tranqiiilos? - e
menos ainda aos que mais lidam com ele: as psicanalistas, que
portanto seriam aqueles que, de maneira eletiva, eu tentaria
esclarecer atraves de meu discurso. E verdade. 0 ponto em que
encontrei voces hoje, por ser aquele em que os deixei no ana
passado - 0 da divisao do sujeito entre verdade e saber - e
para eles urn ponto conhecido. E aquele a que Freud os con vida,
sob 0 apelo do Wo Es war, solllch werden, que retraduzo, mais
uma vez, para acentua-lo aqui: la onde isso estava, la, como
sujeito, devo [eu] advir.
Ora, qesse ponto, mostro a eles a estranheza ao toma-Io de
tras para frente, 0 que mais consiste, aqui, em leva-I os a seu
front. Como e que 0 que estava me esperando desde sempre, de
urn ser obscuro, viria a se totalizar por urn tras;o que s6 se tras;a
para dividi-lo mais nitidamente do que me e dado saber?
Nao e apenas na teoria que se coloca a questao da dupla
inscris;ao, por ela ter provocado a perplexidade em que meus
alunos Laplanche e Leclaire poderiam ter lido, em sua pr6pria
cisao na abordagem do problema, sua sOlus;ao. Ela nao e, de
qualquer modo, do tipo gestaltista, nem deve ser buscada no
prato em que a cabes;a de Napoleao se inscreve na arvore. Esta,
muito simplesmente, no fato de que a inscri9~a nao se grava do
mesmo lado do pergaminho quando vem da impressora da
verdade ou da do saber.
Que essas inscris;6es se misturam era algo a ser resolvido
simplesmente na topologia: estava ao alcance da mao uma
superffcie em que 0 direito e 0 avesso acham-se em condis;6es
de se juntar por toda parte.
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E muito mais, no entanto, do que num esquema intuitivo, e
por encerrar 0 analista em seu ser, por assim dizer, que essa
topologia pode capta-lo.
Eis por que, quando ele a desloca para outro lugar, s6 pode
ser numa fragmentas;ao de quebra-cabes;as que exige, de qualquer
modo, ser reduzida a essa base.
POI'tanto nao e inutil repetir que, na experiencia de escrever:
penso: "logo existo", com aspas ao redor da segunda oras;ao,
le-se que 0 pensamento s6 funda 0 ser ao se vincular a fala,
onde toda operas;ao toca na essencia da linguagem.
Se cogito sum nos e fornecido por Heidegger em algum lugar,
para suas finalidades, convem observar que ele algebriza a frase,
e temos 0 direito de dar destaque a seu resto: cogito ergo, onde
se evidencia que nada e falado senao apoiando-se na causa.
Ora, essa causa e 0 que e abarcado pelo soil Ich, pelo devo
[eu] da f6rmula freudiana, que, por inverter seu sentido, faz
brotar 0 paradoxa de urn imperativo que me pression a a assumir
minha pr6pria causalidade.
Nao sou, no entanto, causa de mim mesmo, e nao par ser a
criatura. Com 0 Criador acontece a mesma coisa. Remeto-os,
quanto a isso, a Agostinho e seu De Trinitate, no pr610go.
A causa de si spinozista pode tomar emprestado 0 nome de
Deus. Ela e Outra Coisa. Mas, deixemos isso nessas duas
palavras, que s6 empregaremos para salientar que ela e tambem
uma Coisa diferente do Todo, e que esse Deus, por ser assim
outro, nem por isso e 0 Deus do pantefsmo.
Deve-se apreender no ego que Descartes acentua, pela superfluidade da funs;ao que ele tern em alguns de seus textos em
latim (tema de exegese que deixo aqui aos especialistas), 0 ponto
em que ele fica sendo 0 que se apresenta como sendo: dependente
do deus da religiao. Curiosa decadencia do ergo, 0 ego e solidario
a esse Deus. Singularmente, Descartes toma a providencia de
preserva-Io do Deus enganador, quando e a seu parceiro que ele
preserva, a ponto de leva-Io ao privilegio exorbitante de s6
garantir as verdades eternas por ser 0 criador delas.
Esse destino comum do ego e de Deus, aqui assinalado, e 0
meSmo proferido de maneira contundente pelo contemporiineo
de Descartes, Angelus Silesius, em suas adjuras;6es mfsticas, e
que Ihes imp6e a forma do dfstico.

Seria proveitoso que se recordasse, entre aqueles que me
seguem, 0 apoio que encontrei nesses dardejamentos,
os do
Peregrino querubfnico, para retoma-los na propria pista da introduc;ao ao narcisismo que eu entao perseguia a minha maneira,
no ana de meu comentario sobre 0 Presidente Schreber.
E que se pode capengar nessa articulac;ao, esse e 0 passo da
beleza, mas e preciso capengar direito.2
E, antes de mais nada, dizer a si mesmo que os dois lados
nao se encaixam nela.3
Eis por que me permitirei abandona-Ia pOl' urn momento, para
tornar a partir de uma audacia que tive, e que so repetirei para
lembra-Ia. Pois isso seria repeti-Ia duas vezes - his repetita,
pOder-se-ia dizer, no exato sentido em que essa expressao nao
significa a simples repetic;ao.
Trata-se de A Coisa freudiana, discurso cujo texto e 0 de urn
discurso segundo, pOl' ser 0 da vez em que 0 repeti. Proferido
pela primeira vez (possa esta insistencia faze-Ios sentirem, em
sua trivialidade, 0 contrape temporal gerado pela repetic;ao) ele
o foi para uma Viena em que meu biografo ha de situar meu
primeiro contato com 0 que real mente se deve chamar de a
escoria l1.1aisrasteira do mundo psicanalftico. Especialmente com
urn personagem cujo nfvel de cultura e responsabilidade
correspondia ao que se exige de urn soldado da guarda real,4 mas isso
nao me importava, eu estava falando por falar. Tinha apenas
querido que fosse ali, no centemirio do nascimento de Freud,
que minha voz se fizesse ouvir como homenagem. E isto, nao
para marcar 0 lugar de urn lugar deserto, mas deste outro agora
delimitado par meu discurso.

2. C'esl qu'on peul boiler en ce joinl, c'e.fl Ie pas de la beauuJ, mas il faul y
boilerjusfe: a frase de Lacan explora 0 idiomatismo embollerle pas de quelqu 'un,
seguir as pegadas de alguem, imita-lo a risca em algo - no caso, imita-Io em
sua articula~ao. (N.E.)
3. Segue 0 jogo feito com boiler (mancar, capengar) e emboller (encaixar).
(N.E.)

Agente, mais tarde, da opera~ao de destrui~ao de nosso ensino, cuja maquina~ao, conhecida pelo audit6rio presente, s6 interessa ao leitor pelo desaparecimento da revista La Psychanalyse e pOl'nossa promo~ao a tribuna de onde esta
li~ao e proferida.
'
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Que a via aberta por Freud nao tern outro sentido senao 0
que retorno - 0 inconsciente e linguagem -, isso que e agora
aceito ja 0 era entao para mim, como se sabe, Assim, num gesto
brincalhao, talvez, pOl' se fazer eco do desafio de Saint-Just ao
elevar aos ceus, pOl' ser inserido num publico de assembleia, a
confissao de nao ser nada alem daquilo que se transforma em
po "e este que vos fala", disse ele, veio-me a inspirac;ao de que,
ao vel' animar-se estranhamente
no caminho de Freud uma figura
alegorica, e ao fazer arrepiar-se com uma nova pele a nudez
com que se veste aquela que sai do poc;o, eu Ihe daria voz.
"Eu, a verdade, falo ... ", e a prosopopeia continua. Pensem
rla coisa inominavel que, pOl' poder pronunciar essas palavras,
atingisse 0 ser da linguagem, para ouvi-las tal como devem ser
pronunciadas, no horror.
Mas, nesse desvelamento,
cada urn entra com 0 que pode.
Confiramo-Ihe
0 merito da dramaticidade
ensurdecida, embora
nem pOl' isso menos derrisoria, do tempo em que termina esse
texto, que voces encontrarao no numero I, de 1956, de L'Evo[L1lion Psychialrique,
sob 0 tftulo: "A Coisa freudiana".5
Nao creio que tenha sido a experiencia desse horror que devi
a acolhida bastante fria que meu auditorio deu a emissao repetida
desse discurso, a qual este texto reproduz. Se a plateia teve a
bondade de reconhecer 0 valor dele ao sabor de sua oblatividade,
sua surdez revelou-se peculiar.
Nao e que a coisa (a Coisa que aparece no tftulo) tenha
chocado esse auditorio - nao tanto quanto alguns de meus
companheiros
de timao na epoca, quer dizer, de timao numa
canoa na qual, por intermedio deles, vivi pacientemente dura!}te
dez anos, em prol da rac;aozinha narcfsica de nossos companheiros de naufragio, em concubinato com a compreensao jaspersiana
e 0 personalismo barato, com todas as dificuldades do mundo
para nos poupar a todos de sermos pintados com 0 piche do
alma-a-alma liberal. A coisa, essa palavra nao e bonita, disseram-me textualmente;
sera que ele nao esta simplesmente acabanda com ela diante de nos, com esta aventura dos finais dos
refinamentos da unidade da psicologia,' onde, e claro, naa ha
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quem pense em coisificar, ora! fiar-se em quem?6 Nos 0 ~llpll
nhamos na vanguarda do progresso, companheiro!
As pessoas nao se veem como sao, e menos ainda HI! I
abordarem sob as mascaras filos6ficas.
Mas, deixemos para la. Para dimensionar 0 mal-entendidll II
onde importa, no nfvel de meu auditorio de entao, tomarei Llllldll"
que veio a tona mais ou menos nessa ocasiao, e que poderfllllill
julgar tocante pelo entusiasmo que pressup6e: "Por que", IIpll
goou alguem [D. Lagache], e esse tema continua em circulll\ III
"por que ele nao diz 0 verdadeiro sobre 0 verdadeiro?"
Isso prova 0 quanto ambos eram vaos, meu apologo . II I
prosopopeia.
Emprestar minha voz ao sustento dessas palavras intolcr, Vl'1
"Eu, a verdade, falo ... ", ultrapass,a a alegoria. Isso quer dillt
muito simplesmente,
tudo 0 que ha por dizer da verdad', ell
unica, ou seja, que nao existe metalinguagem
(afirma~ao fl'lll
para situar todo 0 logico-positivismo),
que nenhuma Iingua)'l"111
pode dizer 0 verdadeiro sobre 0 verdadeiro,
uma vez qlH' I
verdade se funda pelo fato de que fala, e nao disp6e de 0111111
meio para faze-Io.
E por isso mesmo que 0 inconsciente que a diz, 0 verda(killl
sobre 0 verdadeiro, e estruturado como uma linguagem, c . I"U
isso que eu, quando en sino isso, digo 0 verdadeiro sobre Fr'lId
que soube deixar, sob 0 nome de inconsciente,
que a venl Illi
falasse,
Essa falta do verdadeiro sobre 0 verdadeiro, que exigc lodll
os fracassos que a metalinguagem
constitui no que ela telll dl
falsa aparencia, e propriamente 0 lugar do Urverdriingul1!!.. d"
recalque originario que atrai para si todos os outros - ~1'1I1
con tar outros efeitos de retorica, para 0 reconhecimento
lill
quais dispomos tao-somente do sujeito da ciencia.
E justamente por isso que, para dar conta do recado, cmpil
gamos outros meios. Mas nisso, e crucial que os meios II III
possam aumentar esse sujeito. 0 beneflcio deles decerto to 'II 1111
que Ihe e escondido.
Mas nao ha outro verdadeiro so!)"(' "
verdadeiro que cubra esses pontos cruciais, a nao ser 1101I1l

pr6prios, 0 de Freud ou 0 meu - ou entao, "berquinadas" 7 de
baba das quais se engole urn testemunho doravante indelevel: a
~aber, uma verdade cujo horror e da sina de todos recusar, se
Ilao, antes, aniquila-Io quando e irrecusavel, ou seja, quando se
l- psicanalista, sob a mo de moinho cuja metafora vez por outra
'rnpreguei, para lembrar por outra boca que as pedras, quando
\ preciso, tambem sabem gritar.
Talvez com isso estarei, a seus oIhos, justificado por nao ter
lIchado tocante a pergunta que me concerniu - "Por que ele
uao diz ... ?", proveniente de alguem cujo cargo de dire~ao nos
('scritorios de urn 6rgao da verdade tornava sua ingenuidade
duvidosa - e, sendo assim, por ter preferido prescindir dos
~'rvi~os a que ele se dedi cava na minha, que nao precisa de
l'hantres para sonhar com a sacristia ...
Sera preciso dizer que temos de conhecer outros saberes que
Ilfio 0 da ciencia, quando temos que tratar da pulsao epistemo16gica?
E de novo retornar aquilo de que se trata, ou seja, a admitir
quc nos e preciso renunciar, na psicanalise, a que a cada verdade
l'orresponde
seu saber? Esse e 0 ponto de ruptura por onde
d 'pendemos
do advento da ciencia, Nada mais temos, para
l'onjuga-Ios, senao esse sujeito da ciencia.
Mas ele nos permite isso, e you mais adiante em seu como
deixando minha Coisa entender-se sozinha com 0 numeno,
II que me parece fazer-se prontamente,
ja qu~" uma verdade que
lala tern pouca coisa em comum com urn numeno que, des de
que a razao pura se lembra, fecha-a.
Este lembrete nao e sem pertinencia, ja que 0 termQ mediano
IJl1C nos servira neste ponto, voces me ~iram t~a~e-Io na pouco.
I( a causa: nao a causa como categona da loglca, mas como
l'ausando todo 0 efeito. A verdade como causa, irao voces,
psicanalistas,
recusar-se a assumir sua questao, quando foi a
partir disso que se al~ou sua carreira? Se existem praticantes
para quem a verdade como tal supostamente age, nao sao voces?

I

Essa adapta~ao do Frances berquinade provem de Arnaud Berquin (1747-

I I') I), autor Frances de poemas e lextos moralislas para a juvenlude. A expressao

6. Nole-se nesse lrecho a riqueza fonetica do textq lacaniano: ...
songe pas c/ chos!fier, fi! c/ qui se fier? (N.E.)

OL/

I '(11/

II.

M'

aproxima de nossos romances agua-com-a~ucar, ou dos texlos "edificantes".

(N.E.)

Nao duvidem, em todo caso, de que e pOl' esse ponto S 'I
velado na ciencia que voces conservam esse lugar espanlosa
mente prescrvado naquilo que faz as vezes de esperan~a, 1111
consciencia en'anle que acompanha em conjunto as revolu~on
do pensamento.
Ainda que Lenin tenha escrito que "A teoria de Marx I'
onipotente porque e verdadeira" , ele deixa vazia a imensidao <III
pergunta aberta pOl' sua fala: pOl' que, supondo-se muda a verdadl'
do materialismo em suas duas faces, que saD uma so, dialcliclI
e historia, pOl' que seu poder aumentaria ao ser feita sua teorill'!
Responder com a consciencia proletaria e com a as;ao do POlflico
marxista nao nos parece suficiente.
Ao men os se anuncia af a separas;ao de poderes, enlr'
I
verdadc como causa e 0 saber pos,to em pratica.
Vma ciencia econ6mica inspirada no Capital nao condlll
necessariamente
a usa-fo como poder de revofus;ao, e a hisl6rill
parece exigir outros auxfIios que nao uma dialetica predicalivil
Sem falar num aspecto singular que nao desenvolverei aqui, qlll'
e 0 de que a ciencia, se a examinarmos
de perto, nao I 'III
memoria. Efa esquece as peripecias em que nasceu uma VVI
constitufda, ou seja, uma dimensao da verdade, que e exer 'i<l I
em alto grau pela psicanalise.
E-me, no cntanto, preciso precisar. Sabemos que a teoria ffsk I
ou matematica, apos cad a crise resolvida na forma pela qual II
expressao "teoria generafizada"
nao pode em absoluto ser 10
mada como significando "passagem para 0 geral", muitas V'l,('
conserva em sua classe 0 que ela generaliza em sua estruIlIll1
precedente. Nao e isso que estamos dizendo. Existe 0 dramll, II
drama subjetivo que cada uma dessas crises custa. Esse drulil I
e 0 drama do cientista. Tem suas vftimas, das quais nada <Ill
que seu destino se inscreva no mito de Edipo. Digamos que's II
questao nao e muito estudada. l.R. Mayer, Cantor, nao vou rUI',('1
a lista de laureados desses dramas que as vezes chegam a Iou 'lilli,
onde logo surgiriam nomes de pessoas vivas: onde consid'lIl
que 0 drama do que se passa na psicanalise e exemplar. E aril'II10
que ele proprio nao pode aqui incluir-se no Edipo, exceto pili II
questiona-Io.
Voces estao venda 0 programa que aqui se esbos;a. EI l'NII
lODge de tel' sido coberto. Chego ate a ve-Io um tanto bloqu '[ldll

Enveredo pOl' ele com prudencia e, pOl' hoje, pes;o-Ihes que
se reconhes;am nas Juzes refletidas dessa abordagem.
o que quer dizer que as lransporemos para outros campos,
alem do psicanalftico, que invocam a verdade.
Para magia e religiao, as duas posis;6es dessa ordem que se
distinguem da ciencia, a ponto de se haver podido situa-Ias em
relas;ao a ciencia - como ciencia falsa ou menor, no tocante a
magia, como ultrapassando
seus limites e ate em conflito de
verdade com a ciencia, no tocante a segunda; convem dizer que,
para 0 sujeito da ciencia, ambas nao passam de sombras, mas
nao para 0 sujeito sofredor com quem lidamos.
Porventura dirao aqui: "La vem ele. Que e esse sujeito sofredor
'enao aquele de quem tiramos nossos privilegios, e que direito
Ihe dao sobre ele suas intelectualizas;6es?"
Partirei, para responder, do que encontro num filosofo recemlaureado pOl' todas as honras da Faculdade. Ele escreve: "A
verdade da dol' e a propria dor." Esse dito, que hoje deixo no
campo que ele explora, e algo a que voltarei para dizer como a
l"enomenologia chega, como pretexto, a contraverdade,
equal e
o status desta.
Apodero-me dele apenas para Ihes formular uma pergunta, a
voces, analistas: sim ou nao, isso que voces fazem tem 0 sentido
de afirmar que a verdade do sofrimento neurotico e tel' a verdade
como causa?
Proponho:
Sobre a magi a, parto da Vlsao que nao deixa nada vago a
respeito de minha obediencia cientffica, mas que se contenta
com uma definis;ao estruturalista.
Ela sup6e 0 significante respondendo como tal ao significante. 0 significante lJa natureza
c invocado pelo significante do encantamento. E metaforicamente
mobilizado. A Coisa, na medida que fala, responde a nossas
objurgas;6es.
Eis pOl' que a ordem de classificas;ao natural que invoquei dos
estudos de Claude Levi-Strauss deixa entrever, em sua definis;ao
estrutural, a ponte de correspondencias pela qual a operas;ao eficaz
c concebfvel, do mesmo modo como foi concebida.
Mas essa e uma redus;ao que negligencia 0 sujeito.
Todos sabem que a preparas;ao do sujeito, do sujeito xamanizante, e essencial nisso. Observe-se que 0 xama, digamos, de
'arne e osso, faz parte da natureza, e que 0 sujeito correlato da
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opera~ao tern que coincidir com esse suporte corporeo. E esse
modo de coincidencia
que e vedado ao sujeito da ciencia.
Somente seus correlatos eSlruturais na opera~ao Ihe sao discernfveis, mas de urn modo exato.
E realmente sob a forma de significante que aparece aquilo
que tern de ser mobilizado na natureza: trovao e chuva meteoros
e milagres.
'
Tudo ali esta pOl' ser ordenado segundo as rela~oes antinomicas
em que se estrutura a linguagem.

o

efeito da demanda, pOItanto, tern de ser ali interrogado por
nos, no intuito de verificar se nele encontramos
a rela~ao com
o desejo definida por nosso grafo.
So~nent~ pela via, a ser adiante descrita, de uma abordagem
que nao seja urn recurso grosseiro a analogi a e que 0 psicanalista
po de se qualificar, por uma competencia, para ter algo a dizer
sobre a magia.
A observa~ao de que ela e sempre magia sexual tern aqui seu
valor, mas nao basta para autoriza-Io a isso.
Concluo por dois pontos que devem reter a escuta de voces:
a magia e a verdade como causa sob seu aspecto de causa
eficiente.

o saber caracteriza-se nela nao apenas pOl' se manter velado
para 0 sujeito da ciencia, mas por se dissimular como tal, tanto
na tradi~ao operatoria quanta em seu ato. Essa e uma condi~ao
da magia.
Trata-se apenas, no que yOU dizer da religiao, de apontar a mesma
abordagem estrutural; e, do mesmo modo sumario, e na oposi~ao
de tra~os estruturais que este esbo~o encontra seu fundamento.
Podemos nos esperaI: que a religiao assuma na ciencia urn
status urn pouco mais franco? E que, faz algum tempo, hi
estranhos filosofos a fornecer das rela~oes entre elas a mais
frouxa das defini~oes, intrinsecamente
considerando que elas se
m~nifestam no mesmo mundo, no qual a religiao, por consegUlOte, tern a posi~ao englobadora.
Para n?s, quanta a esse ponto delicado, contra 0 qual alguns
pretendenam precaver-nos com a neutralidade analftica, fazemos
prevalecer 0 princfpio de que ser amigo de todo 0 mundo nlio
basta para preservar 0 lugar de onde temos que opera!".

Na religiao, a precedente utiliza~ao da verdade como causa
pelo sujeito, 0 sujeito religioso, entenda-se, e tomada numa
opera~ao completamente
diferente. A analise a partir do sujeito
da cicncia conduz, necessariamente,
nela a fazer aparecerem os
mecanismos que conhecemos
da neurose obsessiva. Freud os
vislumbrou numa fulgudincia que Ihes da urn alcance maior do
que qualquer crftica tradicional. Pretender calibrar a religiao por
eles nao pode ser inadequado.
Se l1ao se pode partir de comentirios como este: que a fun~ao
nela desempenhada pela revela~ao se traduz como uma denega~ao da verdade como causa, ou seja, que ela denega 0 que di
ao sujeito fundamento para se tomar como parte interessada,
" entao, hi pouca probabilidade
de conferir a chamada historia
das religioes quaisquef limites, isto e, qualquer rigor.
Digamos que 0 religioso entrega a Deus a incumbcncia
da
causa, mas nisso corta seu proprio aces so a verdade. Por isso
ele e levado a atribuir a Deus a causa de seu desejo, 0 que e
propriamente 0 objeto do sacriffcio. Sua demanda e submetida
ao desejo suposto de urn Deus que, por conseguinte, e preciso
seduzir. 0 jogo do amor entra por af.
o religioso, desse modo, instala a verdade num status de
culpa. Daf resulta uma desconfian~a em rela~ao ao saber, tanto
mais sensfvel nos Padres da Igreja quanto mais eles se mostram
dominadores em materia de raz1io.
A verdade e neles remetida a fins que chamamos escatologicos,
quer dizer que ela aparece apenas como causa final, no sentido
de ser reportada a urn jufzo de fim do mundo.
Donde 0 ran~o obscurantista
que e daf levado para todo uso
cientffico da finalidade.
Assinalei de passagem 0 quanto temos de aprender sobre a
estrutura da rela~ao do sujeito com a verdade como causa na
Iiteratura dos Padres, e ate nas primeiras decisoes conciliares.
o racionalismo que organiza 0 pensamento teol6gico nao e, em
absoluto, como imagina 0 lugar-comum, uma questao de devaneio.
Se existe fantasia, e no mais rigoroso sentido da institui~ao
de urn real que cobre a verdade.
Nao nos parece nada inacessfvel a urn tratamento cientffico
que a verdade crista tenha tido que passar pelo insustentavel da
formula~ao de urn Deus Trinitario e Uno. 0 poder eclesiastico

isto e, que comporta uma diafragmatizac;ao
da verdade como
causa, indefinidamente
variavel, que ele enaltece essa utopia,
vendo-a harmonizar-se
com 0 reino universal do marxismo na

combina muito bem nisso com um certo desencorajamento
do
pensamento.
Antes de acentuar os impasses de tal misterio, e a necessidade
de sua articulac;ao que e saudavel para 0 pensamento, e e com
ela que este deve se dimensionar.
As questoes devem ser tomadas no nfvel em que 0 dogma
tropec;a em heresias - e a questao do Filioque me parece poder
ser tratada em termos topol6gicos.
A apreensao estrutural deve ser a primeira nisso e e a unica
a permitir uma apreciac;ao exata da func;ao das imagens. 0 De
Trinitate tem, nesse aspecto, todas as caracterfsticas de uma obra
te6rica e pode ser tomado pOl' n6s como modelo.
Se assim nao fosse, eu aconselharia meus al'unos a se exporem
ao encontro com uma tapec;aria do seculo XVI que eles verao
impor-se a seu olhar na entrada do Mobilier National, onde ela
os espera, em exposic;ao ainda pOl' um ou dois meses.
As Tres Pessoas, representadas numa absoluta identidade de
forma que se mantem entre elas, com perfeita desenvoltura, nos
limites recentes da Criac;ao, sao simplesmente
angustiantes.
E 0 que se encerra em tao bem-feita trama, quando ela se ve
confrontada com 0 casal Adao e Eva na f10r de seu pecado, e
real mente de molde a se propor como exercfcio a uma imaginac;ao
da relac;ao humana que comumente nao ultrapassa a dualidade.
Mas, que meus ouvintes se armem primeiro com Agostinho ...
Assim, parec;o ter definido apenas caracterfsticas
das religioes
da tradic;ao judaica.
Sem duvida, elas se prestam para nos
demonstrar 0 interesse disso, e nao me conformo em tel' tido
que renunciar a referir ao estudo da Bfblia a func;ao do Nomedo-Pai.8
fato e que a chave e pOl' uma definic;ao da relac;ao do sujeito
com a verdade.
Creio poder dizer que e na medida em que Claude Levi-Strauss
concebe 0 budismo como uma religiao do sujeito generalizado,

o

8. Guardamos de reserva 0 Seminario que havfamos anunciado para 1963-64,
sobre 0 Nome-do-Pai, depois de haver encerrado sua aula inaugural (novembro
de 1963) com nossa demissao do espa<;:ode Sainte-Anne onde, fazia dez anos,
nossos seminarios se realizavam.
•

sociedade.
Talvez isso seja fazer muito pouco caso das exigencias do
sujeito da ciencia e confiar demais no surgimento, na teoria, de
uma doutrina da transcendencia
da materia.
o ecumenisno nao nos parece ter chance senao ao se basear
no apelo aos pobres de espfrito.

IH/oII

Quanto ao que ocon'e com a ciencia, nao e de hoje que posso
dizero
que me parece ser a estrutura de suas relac;oes com a
verdade como causa, ja que nosso progresso neste ana deve
contribuir para isso.
Aborda-Ia-ei atraves da estranha observac;ao de que a prodigiosa fecundidade de nossa ciencia deve ser interrogada em sua
relac;ao com 0 seguinte aspecto, no qual a ciencia se sustentaria:
que, da verdade como causa, ela nao quer-saber-nada.
Reconhece-se
af a formulac;ao que dou da Verwerfung ou
foraclusao - que viria juntar-se aqui, numa serie fechada, a
Verdriingung, recalque, e a Vemeinung, denegac;ao, cuja func;ao
voces reconheceram
de passagem na magia e na religiao.
Sem duvida, 0 que dissemos das relac;oes da Verwerfung com
a psicose, especialmente
como Verwerfung do Nome-do-Pai,
vem af opor-se, aparentemente,
a essa tentativa de demarcac;ao
estrutural.
No entanto, quando percebemos que uma paran6ia bem-sucedida apareceria igualmente como 0 encerramento da ciencia,
caso a psicanalise Fosse chamada a representar essa func;aQ, e
quando, pOl' Dutro lado, reconhecemos
que a psicanalise e essencialmente 0 que reintroduz na considerac;ao cientffica 0 Nomedo-Pai, reencontramos af 0 mesmo impasse aparente, mas temos
a sensac;ao de que a partir desse mesmo impasse progredimos,
e de que podemos ver se desatar em algum lugar 0 quiasma que
lhe parece criar obstaculos.
Talvez 0 ponto atual em que se encontra 0 drama do nascimento da psicanalise e a astucia que nele se esconde, articulando-se com a astucia consciente dos autores, devam aqui ser
levados em considerac;ao, pois nao fui eu quem introduziu a
f6rmula da paran6ia bem-sucedida.
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Decerto me sera preciso indicar que a incidencia da verdade
como causa na ciencia deve ser reconhecida sob 0 aspecto da
causa formal.

E nao e pOl' acaso, ja que essa ffsica nao deixa de ser marcada
pOl' urn logicismo que ainda preserva 0 sabor e a sapiencia de
urn gramatismo original.

Isso, pOl'em, sera para esclarecer que a psicanalise, ao contrario,
acentua seu aspecto de causa material. Assim se deve qualificar
sua originalidade
na ciencia.
.

Permaneceni valido para n6s que a causa seja exatamente 0
mesmo, ao se polimerizar?
Esta exploracrao nao tern como unico objetivo dar-Ihes ~
vantagem de uma apreensao elegante dos quadros que em SI
escapam a nossa jurisdivao. Entenda-se magia, religiao e ate
ciencia.
Antes, e para lembrar-Ihes
que, como sujeitos da cienc!a
psicanalftica, e a solicitavao de cada urn desses modos da relavao
com a verdade como causa que voces tem de resistir.
I'Mas nao no sentido que voces entenderao de safda.
A magia s6 e para n6s tentavao se voces fizerem a projevao
de suas caracterfsticas
no sujeito com quem lidam para
psicologiza-Io,
ou seja, desconhece-Io.
o pretenso pensamento magico, que e sempre 0 do outro~ nao
e um estigma com 0 qual voces possam etiquetar 0 outro. E tao
valido em seu semelhante quanto em voces mesmos, nos limites
mais comuns: pois esta no princfpio do menor efeito de ordem.
Em suma, 0 recurso ao pensamento magico nao explica nada.
o que se trata de explicar e sua eficiencia.
Quanto a religiao, ela deve, antes, servir-nos de modelo a nao
seguir, na instituicrao de uma hierarquia social em que se conserve
a tradivao de uma certa relavao com a verdade como causa.
A simulacrao da Igreja cat6lica, que se reproduz toda vez que
a relavao com a verdade como causa entra no social, e pa.rticularmente grotesca numa certa Internacional
Psicanalftica, pela
condivao que impoe a comunicavao.
Sera preciso dizer que, na ciencia, ao contrario da magia e
da religiao, 0 saber se comunica?
Mas devo insistir em que nao apenas por ser esse 0 costume,
mas porque a forma 16gica dada a esse saber inclui a modalidade
da comunicavao como suturando 0 sujeito que ele implica.
Tal e 0 primeiro problema levantado pela comunicavao em
psicanalise. 0 primeiro obstaculo a seu valor cientffico e q~e. a
relacrao com a verdade como causa, sob seus aspectos matenms,
ficou negligenciada
no cfrculo de seu trabalho.

Tosauta ton aritheon to dia ti perieilegen.

Essa causa material e, propriamente,
a forma de incidencia
do significante como af eu defino.
Pela psicanalise, 0 significante se define como agindo, ante~
de mais nada, como separado de sua significavao. E esse 0 tracro
de carMer literal que especifica 0 significante copulat6rio, 0 falo,
quando, surgindo fora dos limites da' maturavao biol6gica do
sujeito, ele se imprime efetivamente, sem poder ser 0 signo que
representa 0 sexo existente do parceiro, isto e, seu signo biol6gico; lembremo-nos
de nossas f6rmulas diferenciadoras
do significante e do signo.
Basta dizer de passagem que, na psicanalise, a hist6ria e uma
dimensao diferente da do desenvolvimento
- e que e uma
aberravao ten tar reduzi-Ia a este. A hist6ria s6 se desenrola como
um contratempo
do desenvolvimento.
Ponto do qual a hist6ria
como ciencia talvez deva tirar proveito, se quiser escapar a
dominavao sempre presente de uma concepvao providencial de
seu curso.
Em suma, reencontramos
aqui 0 sujeito do significante, tal
como 0 articulamos no ana passado. Veiculado pelo significante
em sua relavao com outro significante, ele deve ser severamente
distinguido
tanto do indivfduo biol6gico quanta de qualquer
evoluvao psicol6gica c1assificavel como objeto da compreensao.
Essa e, em termos minimais, a funvao que confiro a linguagem
na teoria. Ela me parece compatfvel
com um materialismo
hisl6rico que deixa af um vazio. Talvez a teoria do objeto a
tambem encontre nisso seu Jugal'.
. Essa teoria do objeto a e necessaria, como veremos, para uma
Illtegravao correta da funcrao, no tocante ao saber e ao sujeito,
da verdade como causa.
Voces puderam reconhece;r de passagem, nos quatro modos
de sua refravao que aqui acabam de ser recenseados, 0 mesmo
numero e uma analogi a de indicavao nominal que se encontram
na ffsica de Arist6teles.
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Apendice I

Co~cluirei eu voltando ao ponto de onde parti hoje a divisao
d o sUJelto? Esse ponto e urn n6.
'
Lembremos onde Freud 0 desata' . na falta do peniS
~ . d a mae
e~~ que se revela a natureza do falo. 0 sujeito divide-se ali
d~.~I~os Freu? com respeito a realidade, ao mesmo tempo vend~
a 1.11 se.o ablslllo co~tra 0 qual se protegera com uma fobia, e,
pOI OutlO lado, cobnndo-o
com a superffcie em que
" /
f t' h '.
/
. ~ .
englra 0
e IC e, IStO e, a eXIstenCIa do penis como mantida aind
deslocada.
'
a que
De ulll.lado, ~xtraiamos 0 (nada-de) do (nada-de-penis),
a ser
post~ ent~e par~nte~es, para transferi-Io para 0 nada-de-saber
que e a nao-hesltac;:ao da neurose.9
.
'
Do OUt,I'-O,
reconhec;:amos a eficacia do sujeito nesse gnomon
que eJe ellge para I~e ~po~tar a toda hora 0 ponto da verdade.
d ~elvelando, d~ pr.opno talo, que ele nada e alem desse ponto
e a ta que ele II1dlca no sujeito,
~sse fn~ex e tambelll 0 que nos aponta 0 caminho
or on de
quelelllos Ir este ano, isto e, pOl' ali onde voces mesmo~ recuam
de ser, nessa falta, suscitados como psicanalistas.

COMENTARIO FALADO SOBRE A
, VERNEINUNG DE FREUD
/
1",--J!~I-~~)(dJI.~~).

C\PV'<r'p6r- Jean HYJ",p0hte

(JjJo J

(tr~,..j)~
~ c~t:~)
"d,:t:.~.9.1~
,

~

~

Primeiro, devo agradecer ao dr. Lacan pOl' sua insistencia em que eu
Illes apresentasse esse artigo de Freud, pOl'que isso me proporcionou a
oportunidade de uma noite de trabalho, e a de trazer 0 filho dessa noite
para voces. I Espero que ele seja de seu agrado. 0 dr. Lacan fez a fineza
de me enviar 0 texto alemao junto com 0 texto frances. Fez bern, pois
creio que nao teria entendido absolutamente nada no texto frances, se
nao dispusesse do alemao.2
Eu nao conhecia esse texto. Ele e de uma estrutura absolutamente
extraordimiria e, no fundo, extraordinariamente enigmMico. Sua constru~ao nao e, de modo algum, a constru~ao de urn professor. Trata-se
de uma constru~ao do texto que nao quero chamar de dialetica, para
nao abusar da palavra, mas que e extremamente sutil. E que imp6s que
eu me entregasse, com 0 texto alemao e 0 texto frances (cuja tradu~ao
nao e muito exata, mas enfim, em rela~ao a outras, bastante honesta),
a uma verdadeira interpreta~ao. E e essa interpreta~ao que yOUIhes dar.
Creio que e valida, mas nao a unica possfvel e certamente merece ser
discutida.
Freud come~a por apresentar 0 tftulo Die Verneinung. ~ eu me
apercebi, descobrindo-o depois do dr. Lacan, que melhor seria traduzi-Io
por "a denega~ao" .

Je t'apporte I'enfant d'une nuit d'ldunuJe. (JL)
A tradu~ao francesa da Vemeinung de Freud foi publicada no vol.VII, nO2
do orgao oficial da Sociedade Psicanalftica de Paris, em 1934, sob 0 titulo de
La negation. 0 texto alemao saiu inicialmente em Imago, IX, .~m 1925, e foi
reproduzido em diversas coletaneas de obras de Freud. Vamos encontni-Io em
CW, XIV, do qual constitui 0 segundo artigo, p.II-5 [" A negativa", ESB, XIX,
Rio de Janeiro, Imago, I' ed., 1973].
L

2.
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Do mesmo modo, voces verao empregado, mais adiante, etwas im
Urteil verneinen, que nao e a nega~ao de alguma coisa no jufzo, mas
uma especie de julgar ao contnirio.3 Creio que, ao tango de todo esse
lexlo, sera preciso distinguir entre a nega~ao intema ao jufzo e a atitude
da nega~ao, pois, de outro modo, ele nao me parece compreensfvel.
o texto frances nao poe em relevo 0 estilo extremamente concreto,
quase divertido, dos exemplos de denega~ao de que Freud parte. Para
come~ar, 0 que contem uma proje,<ao cujo papel voces poderao situar
facilmente pelas analises realizadas neste seminario, e no qual 0 doente,
digamos, 0 psicanalisado, diz a seu analista: "0 senhor com certeza vai
achar que quero Ihe dizer uma coisa ofensiva, mas realmente nao e essa
a minha inten~ao." "Compreendemos" , diz Freud, "que esse e 0 recha~o
da ideia que acaba justamente de emergir, por, meio da proje~ao."
"Na vida cotidiana ercebi ue quando, como e freqUente, ouvimos
dizer 'certamente nao quero ofende-Io com 0 que vou Ihe Izer, a que
traduzir isso por 'quero ofende-Io'. Essa e uma vontade infalfvel."
Mas essa observa~ao leva Freud a uma generaliza,<ao cheia de ousadia,
na qual ele levanta 0 problema da denega,<ao na medida em que esta
poderia ser a propria origem da inteligencia. E assim que compreendo
o artigo em toda a sua densidade filosofica.
Do mesmo modo, ele da 0 exemplo daquele que diz: "Vi tal pessoa
em meu sonho. 0 senhor se pergunta quem poderia ser. Certamente nao
era minha mae." Nesse caso, e sistematico, pode-se ter certeza de que
e justamente ela.
Ele cita ainda um procedimento comodo para uso do psicanalista,
bem como, dirfamos, de qualquer um, para obter clareza sobre 0 que
foi recalcado numa dada situa~ao. "Diga-me 0 que Ihe parece, nessa
situa~ao, que deva ser considerado 0 mais inverossfmil de tudo, aquilo
que, a seu ver, esta a cem mil leguas de distancia." E 0 paciente, ou
tambem, em nossa opiniao, 0 consulente ocasional, 0 da sala ou da
mesa, caso seja apanhado na armadilha e de fato diga 0 que Ihe parece
mais incrfvel, e nisso que se deve acreditar.

3. Senti do bem indicado pela frase seguinte, que faz urn encadeamento com a
Verurteilung, isto e, a condena<;:iio designada como equivalente (Ersatz) do
recalque, cujo proprio n(70 deve ser . tornado como uma marca, como urn
certificado de origem, companivel ao made in Germany irnpresso nurn objeto.
(J.L.) [A palavra aqui ernpregada e dijugement, derivada de dijuger, "julgar
contrariarnente ao que fora' uma vez julgado". (N.E.)]'
------

Af esta, pOl·tanto, uma analise de procedimentos concretos, generalizada a ponto de encontrar seu fundamento num modo de :prese~~r
o que se e a maneira do nao ser. Pois e exalam~nte 15S0q.ue 0 constltu~:
"Vou Ihe dizer 0 que nao sou; alen~ao, e preclsamenle ISSOque sou.
E assim que Freud se introduz na fun,<ao da denega,<a.oe, ~a~a .tanto,
com que nao
pude deixar de me senttr .famllIanzado,
~~~u
(
.
a palavra Aufhebung que, como voces sabem, teve desttnos dlversos;
nao cabe a mlm Ize-Io ...
Dr. LACAN: Cabe sim! A quem caberia, senao ao senhor?
Sr. HYPPOLITE: E a palavra dialetica de Hegel, que ao mesmo
tempo quer dizer negar, suprimir e conservar. e, no fund,o, suspend~r.
Na realidade, pode rer a Aufhebung de uma pedra, ou tambem a cessa?,ao
de minha assinatura de um jomal. Freud nos diz nesse ponto:.-!'
denega~ao e uma Aufhebung do recalque, mas nem or isso ' uma
aceita~ao do r ca cado."
. , .
, .
. AI come,<aalauma coisa real mente extraordmana na analIse de Freud,
atraves da qual ;e destaca dessas anedotas, que poderfam?s t:r tomado
como nao sendo nada demais, um prodigioso alcance fllosofico, que
YOUtentar resumir daqui a pouco.
Apresentar seu ser a maneira de se-Io: e realmente disso que se trata
nessa Aujhebung do recalque que nao e uma aceita,<ao do. recalcado.
Aquele que fala diz: "Eis 0 que eu nao sou." Ja nao. hav:na rec~lque
af se recalque sianifica inconsciencia, uma vez que ISSOe consclente.
~as 0 recalque :ubsiste quanto ao essencial,4 sob a forma da nao
~~~.
.
Aqui, Freud vai nos conduzir em um processo de extrema s~tlleza
filosOfica, com 0 qual nossa aten~ao falharia grosseiramente se delxasse
passar, na irreflcxao de seu uso corrente, essa observa,<~o ~ que Freud •
se atem, a de que" aqui, 0 intelectual separa-se do afetl.vo .,
Porque real mente ha nela, da maneira como ele Val trata-Ia, uma
descoberta profunda.
, .
Antecipando minha hipotese, eu diria que, para fazer uma ana.ltse
do intelectual, ele nao mostra como 0 intelectual se separa do afetlvo,
mas como ele mesmo, 0 intelectual, e essa especie de suspensao ~o
conteudo para a qual nao seria inconveniente, numa linguagem melO
barbara, 0 lermo sublima~aO.5 Talvez 0 que nasce af seja 0 pensamento

"Bei Fortbestand des Wesentlichen an del' Verdrangung" (GW, XIV, p.l2).
5. Pretendernos urn dia dar a esse terrno sua defini<;:iioestrita na analise - 0

4.

como tal, mas nao antes que
denegac;ao.

0

conteudo tenha sido afetado por uma

Para lembrar urn texto filosofico (peto que pec;o desculpas mais uma
vez, mas 0 dr.Lacan me e a garantia, aqui, des sa necessidade), no fim
de urn capftulo de Hegel, trata-se de fazer a verdadeira negatividade
substituir esse apetite de destruic;ao que se ap0Ggr~ do desejo, e que e
concebido ali de urn modo profundament/~fti~
muito mais do que
psicologico, substituir, dizia eu, esse apetite ~'estruic;ao que se apodera
do desejo, e que e t<il que, no desfecho derradeiro da luta primordial
em que os dois combatentes se enfrentam, nao haveni mais ninguem
para constatar a vitoria ou a derrota de urn ou do outro, uma negac;ao
ideal.
A denegac;ao de que Freud fala aqui, na'medida em que e diferente
da negac;ao ideal em que se constitui 0 que e intelectual, mostra-nos
justamente essa especie de genese cujo vestfgio, no momenta de concluir,
Freud aponta no negativismo que caracteriza alguns psicoticos.6
E, do que diferencia esse momenta da negatividade, Freud vai nos
dar conta, sempre miticamente falando.
E isso, a meu ver, que e preciso admitir para compreender do que
se fala nesse artigo, propriamente, sob 0 nome de denegac;ao, ainda que
isso nao seja prontamente visfvel. Similarmente, e preciso reconhecer
uma dissimetria expressa por duas palavras diferentes no texto de Freud,
embora elas tenham sido traduzidas pela mesma palavra em frances,
entre a passagem para a afirmac;ao, a partir da tendencia unificadora do
amor, e a genese, a partir da tendencia destrutiva, des sa denegac;ao que
tern a verdadeira fU~o de gerar a inteligencia e 0 pr6prio I2osicionamento do pensamento.
Mas, vamos mais devagar.
Vimos que Freud postulava 0 intelectual como separado do afetivo:
mesmo que se acrescente a isso a modificac;ao desejada na a 'lise.,~a
aceitac;ao do recalcado", nem assim 0 recalque e suprimido. Tentemos
representar a sltuac;~.

que ainda nao foi feito. (lL, 1955). Promessa cumprida posteriormente (1966).
6. "Die allgemeine VerneinungslUS1, der Negativismus mancher Psychotiker,
ist wahrscheinlich als Anzeichen <ier Triebentmischung durch Abzug der libidinosen Komponenten zu verstehen" ["0 anseio geral de nega«ao, 0 negativismo
de alguns psicoticos, provavelmenle deve ser entendido como urn indfcio da
desintrica«ao das pulsoes mediante a relirada dos componentes libidinais"] (GW,
XIV, p.15).
'
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Primeira etapa: eis 0 que nao sou. Disso se concluiu 0 que sou. 0
recalque continua a subsistir sob a forma da denegac;ao.
Segunda etapa: 0 psicanalista me obriga a aceitar em minha inteIigencia 0 que eu negava lui pouco; e Freud acrescenta, depois de urn
travessao e sem dar outras explicac;6es -: "0 proprio processo do
recalque ainda nao foi suspenso (aufgehoben) por isso."
Coisa que me parece muito profunda; se 0 psicanalisado aceita, ele
volta atnis em sua denegac;ao, mas 0 recalque continua aIi! Concluo
CiISSoque e preclso dar ao que aconteceu urn nome filos6fico; que e
urn nome que Freud nao enunciou; e a negac;ao da negac;ao. Literalmente,
o que aparece aqui e a afirmac;ao intelectual, mas apenas intelectual,
como negac;ao da negac;ao. Esses termos nao se encontram em Freud,
mas acho que s6 fazemos prolongar seu pensamento ao formula-Io dessa
maneira. E isso mesmo que ele quer dizer.
Nesse momenta (fiquemos atentos a urn texto diffcil!), Freud ve-se
em condic;6es de mostrar como 0 intelectual se separa [em ato?) do
afetivo, de formular uma especie de genese do jufzo, ou seja, em suma,
uma genese do pensamento.
Pec;o desculpas aos psicologos que aqui estao, mas nao gosto muito
da psicologia positiva em si; poderfamos tomar essa genese como
psicologia positiva; ela me pare~~profunda
em seu alcance, como
sendo da ordem da hist6ria e d mito. E penso, pelo papel que Freud
faz esse afetivo primordial desempenhar, na medida em que ele engendra
a inteligencia, que e preciso entende-Io tal como ensina 0 dr. Lacan:
ou seja, que a forma primaria de relac;ao a que psicologicamente
chamamos afetiva situa-se, ela mesma, no campo distintivo da condic;ao
humana, e, se engendra a inteligencia, e porque ja comparta de safda
uma historicidade fundamental; nao existe 0 afetivo puro de urn lado,
inteiramente engajado no real, e-o mtelectual ruro de outro, que dele'
desvenclTfiana para retoma-Io. Na genese descrita aqui, vejo uma
especie de gran e mi 0; e, por ffas da aparencia de positividade em
Freud, ha esse grande mito que asustenta.
Que quer dizer isso? Por tras da afirmac;ao,8 existe 0 que? Existe a
Vereinigung [unificac;ao), que e Eros. E, par tras da denegac;ao (atenc;ao,
a denegac;ao intelectual sera algo mais), 0 que ha? 0 surgimento, nesse

se

Palavras acrescentadas.
colchetes.
8. Bejahung.
7.

Serao indicadas daqui em diante pelos mesmos
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ponto, de um sfmbolo fundamental dissimetrico. A afirma<;ao primordial
nao e outra coisa senao afirmar; mas negar e mais do que querer destruir.
processo que leva a isso, que se traduziu pOI' recha<;o, sem que
Freud se sirva aqui do lermo Verwelfung, e ainda mais fortemenle
acenluado,. uma vez que ele emprega a. Ausstossung,9 que significa

o

expulsao.
Af lemos, de certa forma, [0 par formal] de duas for<;as primarias:
a for<;a de atra<;aolO e a forya de expulsao, ambas, ao que parece, sob
o domfmo do princfpio do prazer, 0 que nao deixa de ser impressionante
nesse texto. II
o jufzo tem af, portanto,

sua primeira hist6ria. E dele, Freud distingue

dois tipos:
Con forme 0 que todos aprendem dos elemenlos da filosofia, ha um
jufzo de atribui<;ao e um jufzo de existencia. "A fun<;ao do jufzo ...
deve, de uma coisa, dizer ou desdizer uma propriedade, e deve, de uma
representa<;ao, declarar ou contestar sua existencia na realidade."
E Freud entao mostra 0 que ha pOI' tras do jufzo de atribui<;ao e pOI'
tras do jufzo de ex:stencia. Parece-me que, para compreender seu artigo,
e preciso considerar a nega0io do jufzo atributivo e a nega<;ao do jufzo
de eXlstenCla como estando para-aquem da nega<;ao no momenta e.m
que e a aparece em sua un<;ao simb6lica. No fundo, ainda nao hajufzo
no momenta dessa emergencia, ha um primeiro mito do fora e do dentro,
e e isso que se trata de compreender.
Voces estao sentindo que importiincia tem esse mito da forma<;ao
do fora e do dentro: e a da aliena<;ao, que se baseia nesses dois termos.
o que se traduz em sua oposi<;ao formal torna-se, mais adiante, aliena<;ao
e hostilidade entre os dois.
que torna tao densas essas quatro ou cinco paginas e, como voces
estao vendo, que elas question am tudo, e que se vai dessas observa<;6es
concretas, aparentemente
tao insignificantes
e tao profundas em sua
generalidade, para alguma coisa que traz toda uma filosofia, quer dizer,

o

toda uma estrutura do pensamento.
Por tras do jufzo de atribui<;ao, que e que existe? Existe
(me) apropriar,

9.
10.

introjetar",

ou

0

0

"eu quero

11. 0

seminario

em que J.L. comentou

s6 se realizou

em 1954-55.

0 artigo

"Para-alem

uma vez um eu (e
a-se, aqui, um sujeito) para quem ainda nao
havia nada de estranho.12
A distin<;ao entre 0 estranho e ele mesmo e uma opera<;ao, uma
expulsao. 0 que torna comprensfvel
uma proposi<;ao que, por surgir
muito abruplamente,
parece conlradit6ria por um momenta:
"~ehleehte,
0 ruim, das dem feh Fremde, 0 que e estranho ao
eu, das Aussenbejindliehe, 0 encontrado do lado de fora, ist ihm zuniiemt
identiseh, e-Ihe inicialmente identico "
Ora, pouco antes disso, Freud acabara de dizer que se introjeta e se
expulsa, ou seja, que ha uma opera<;ao que e a opera<;ao de expulsao,
e [sem a qual] a opera<;ao de introje<;ao [nao teria sentido]. Af esta a
opera<;ao primordial em que [se fundal 0 que sera 0 jufzo de atribui<;ao.
Mas 0 que esta na origem do jufzo de existencia e a rela<;ao entre a
representa<;ao e a percep<;ao. E aqui, e muito diffcil nao perder 0 senti do
em que Freud aprofunda essa rela<;ao. 0 importante e que, "no come<;o",
da na mesma, e indiferente saber se ha ou se nao ha. Ha. 0 suieito
reproduz sua representa<;ao das coisas a partir da percep<;ao prim'itiva
Cl!:!eteve deIas. Quan 0 e e agora IZ que ISSOeXlste, a questao e saber
[nao!3] se essa representa<;ao ainda conserva seu estado na reaJidade,
mas se ele podera ou nao reencontra-Ia. E essa a rela<;ao em que Freud
enfatiza [a prova] da representa<;ao na reaEdade, [ele a baseia] na
possibilidade de reencontrar novamente seu objeto. Essa for<;a acentuada
da repeti<;ao prova que Freud se desloca numa dimensao mais profunda
do que aquela em que se situa lung, sendo esta ultima uma dimensao
mais propriamente
de mem6ria.14 E af que nao se deve perder 0 fio de
sua analise. (Mas tenho medo de levar voces a perde-Io, a tal ponto ele
e diffcil e minucioso.)
que estava em questao no jufzo de atribui<;ao era ex pulsar ou
introjetar. No jufzo de existencia, trata-se de atribuir ao eu, ou melhor,

o

12.

Fremde, itranger: "estranho"

o

termo "estranho"
negativa". (N.E.)

"eu quero expulsar".

GW, XIV, p.15.
Einbeziehung.

prazer"

Ha, no come<;o, aF~G..edizer Freud - mas" no come<;o" nao quer
dizer outra coisa, no mit9 senao "era uma vez" ... Nessa hist6ria, era

do principio

do

e empregado

(substantivo e adjetivo) e "alheio" (adjetivo).
na Edi~iio Standard Brasileira no texto "A

13. Palavras acrescentadas
pelo redator, de conformidade
com 0 texto de Freud:
"Del' erste und nachste Zweck del' Realitatspriifung
ist also nicht ein dem
Vorgestellten
entsprechcndes
Objekt in del' real en Wahrnehmung
zu finden,
sondei'll es wiederzufinden,
sich zu iiberzeugen, dass es noch vorhanden is!."
GW, XIV, p.14.
14. Sera que 0 autor

quer indicar

aqui a reminiscencia

plat6nica?

(1.L.)
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ao sujeito (isso e mais abrangente), uma representa<;ao it qual seu objeto
ja nao corresponde,
mas correspondeu
numa volta atras. 0 que esta em
pauta aqui e a genese" do externo e do interno".
Assim, temos af, diz-nos Freud, "uma visao sobre 0 nascimento"
do
jufzo, "a partir das puls6es primarias".
Logo, ha nisso uma especie de
"evolu<;ao finalizada da apropria<;ao no eu e da expulsao do eu que
decorrem do princfpio do prazer" .
"Die Bejahung", a afirma<;ao, diz-nos Freud, "ais Ersatz del' Vereinigung", enquanto simpJesmente equivalente it unifica<;ao, "gehort dem
Eros an", e 0 feito de Eros: que e 0 que esta na origem da afirma<;ao;
pOl' exemplo, no jufzo de atribui<;ao, e 0 fato de introjetarmos,
de nos
apropriarmos,
em vez de expulsarmos para 0 lade de fora.
Com respeito it nega<;ao, ele nao emprega a paJavra Ersatz, mas a
palavra Nachjoige. Mas 0 tradutor frances a traduz pel a mesma palavra
que Ersatz. 0 texto alemao diz: a afirma<;ao e 0 Ersatz da Vereinigullg,
e a nega<;ao e 0 Nachjoigel5 da expulsao, ou, mais exatamente,
do
instinto de destrui<;ao (DestruktiOl1stri~b
Isso, portanto, torna-se inteira~-. t mftico' dois insti~t.os que estao,
pOl' assim dizer, entremeados. no mlto q e sUFt~
0 sUJelto: ~m,
da
unifica<;ao, outro, 0 da destrU1<;ao. m grand~,
como voces veem,
e que repete outros. Mas a pequena nuance de que a afirma<;ao s6 faz
como que substituir, pura e simplesmente,
a unifica<;ao, ao passe que
a nega<;ao e resultante da expulsao, parece-me a unica capaz de explicar
a frase seguinte, onde se trata simplesmente de negativismo e de instinto
de destrui<;ao. E que, de fato, isso explica que possa haver urn prazer
de negar, urn negativismo que resulta simplesmente
da supressaol6 dos
componentes
libidinais; ou seja, que 0 que desaparece nesse prazer de
negar (desaparecido
= recalcado) sao os componentes
libidinais.
POl' conseguinte,
sera que 0 instinto de destrui<;ao tambem depende
do [princfpio do] prazer? Creio que isso e muito importante, capital
para a tecnica.17

?

56 que, como nos diz Freud, "a efetua<;ao da fun<;ao do jufzo s6 se
torna possfvel pela cria{:Godo sfmboio da nega{:Go" .18
POl' que Freud nao nos diz: 0 funcionamento do jufzo se torna possfvel
pela afirma<;ao? E que a nega<;ao vai desempenhar urn papel, nao como
tendencia para a destrui<;ao, nem tampouco no interior de uma forma
de jufzo, mas como atitude fundamental de simbolicidade
explfcita.
"Cria<;ao do sfmbolo da nega<;ao que permitiu urn primeiro grau de
independencia
frente ao recalque e suas conseqiiencias
e, com isso,
tambem frente it coa<;ao (Zwang) do princfpio do prazer."
Frase
houvesse

cujo sentido nao me criaria problema,
se primeiro eu nao
ligado a tendencia it destrui<;ao ao princfpio do prazer.

Porque ha uma dificuldade
novamente

retomado

e reutilizado

Sucessor. (N.E.)
Alemao: Abzug - desfalque, desconto, dedu~ao [ou retirada]; "0 que e
desfalcado no prazer de negar sao os componentes libidinais" . Sua possibilidade
esta referida it Triebel1lmisc!lul1g,
que e uma especie de retorno ao estado puro,
de decanta~ao das puls6es, termo que 0 usa traduz muito mediocremente pOl'
"desintrica~ao dos in3Iintos".
17. A maneira adminivel como a exposi~ao ,do sr. Hyppolite circunscreve a
dificuldade aqui parece-nos ainda mais significativa, na medida em que ainda

portanto, essa dissimetria

que to do

numa especie

0

recalcado

pode ser

de suspensao,

e que,

de certo modo, em vez de ficar sob a domina<;ao dos instintos de atra<;ao
e de expulsao,
aparecimento

pode

produzir-se

uma

margem

do pensamento,

do ser sob a forma do nao ser, que se produz

denega<;ao, isto e, onde
concreta da denega<;ao.

0

sfmbolo

da nega<;ao fica ligado

um

com a

it atitude

Pois e assim que convem compreender
0 texto, se admitirmos
conclusao, que a princfpio me pareceu meio estranha.

sua

"A essa maneira de compreender
a denega<;ao corresponde perfeitam~-~t~ que ~o se descubra na analise nenhum 'nao' vindo do inc~ciente ... "
Mas destrui<;ao bem que se encontra.
sario separar

0

se compreenderia

Logo, e absolutamente

neces-

instinto de destrui<;ao da forma de destrui<;ao, senao nao
0

que Freud quer dizer.

E

preciso

vel' n~ denega<;ao

uma atitude concreta na origem do sfmbolo explfcito da nega<;ao, sfmbolo
I

explfcito

este que e

0

unico a possibilitar

utiliza<;ao do inconsciente,
Esse me parece ser

15.

af. Que significa,

entre a afirma<;ao e a nega<;ao? Significa

0

" ... e que 0 reconhecimento
numa f6rmula negativa."

enquanto

mantem

0

que quer que seja como
0

recalque.

sentido do fim da referida
do inconsciente

frase da conclusao:

pOl' parte do eu se exprima

16.

nilo havfamos produzido as teses que irfamos desenvolver no ano seguinle, em
nosso comentario de "Para-alem do principio do prazer", sobre 0 inslinto de
morte, a urn tempo tilo eludido e tilo presente nesse texto. (IL.)
18. Grifado pOl' Freud.
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Eis 0 resumo: nao se encontra na analise nenhum "nao" vindo do
inconsciente, mas 0 reconhecimento do inconsciente, pelo lado do eu,
mostra que 0 eu e sempre desconhecimento; mesmo no conhecimento,
sempre encontramos do lado do eu, numa f6rmula negativa, a marca
da possibilidade de deter 0 inconsciente, ao mesmo tempo recllsando-o.
"Nao 11<i prova mais forte de que se conseguiu desvelar 0 inconsciente
do que quando 0 analisado reage com esta [rase: 'Nao pensel nisso',
,2.u entao, 'Estou longe de (jamais) haver pensado nisso' ."
Ha, pois, nesse texto de qllatro Oll cinco paginas de Freud - do
qual per,;odesculpas se ell mesmo mostrei certa dificuldade em descobrir
o que creio ser 0 fio -, de um lado, a analise dessa especie de atitude
concreta que ressalta da pr6pria observar,;ao da denegar,;ao; e de outro,
a possibilidade de ver 0 intelectual dissociar-se como [ato] do afetivo;
por fim e acima de tudo, uma genese de tudo aquilo que e precedente
no nlvel do primario e, por conseguinte, a origem do jUlzo e do pr6prio
pensamento (sob a forma do pensamento como tal, pois 0 pensamento
ja esta bem antes, no primario, mas nao esta ali como pensamento),
captado por intermedio da denegar,;ao.

Apendice II I

Este texto e a reescrita, feita em junho de 1961, de uma
intervenr,;ao proferida em 23 de junho de 1960 em resposta ao
Sf. Perelman, que argtiia a idiia de racionalidade e da regra
de justira perante a Sociedade de Filosofia.
Ele atesta uma certa antecipar,;ao, a prop6sito da metMora,
do que posteriormente formlllamos sobre lima 16gica do inconsciente.
Devemos ao Sf. Franr,;ois Regnault no-Io haver relembrado
a tempo de 0 acrescentarmos it segunda edir,;ao deste volume.
as procedimentos da argumentar,;ao interessam ao Sf. Perelman pelo
desprezo em que os mantem a tradir,;aoda ciencia. Assim foi ete levado,
perante uma Sociedade de Filosofia, a plcitear a equivocar,;ao.
Mais valeria que Fosse para-alem da defesa, para que nos juntassemos
a ete. E e nesse sentido que incide a observar,;ao da qual 0 advirto: a
de que foi a partir das manifestar,;6es do inconsciente, das quais me
ocupo como analista, que vim a desenvolver uma teoria dos efeitos do
significante na qual reencontro a retorica. a que e atestado pelo fato
de que meus alunos, ao lerem suas obras, ali reconhecem 0 pr6prio
banho em que os imerjo.
Assim serei levado a interroga-Io menos sobre 0 que ele examinou
ilqui, talvez com demasiada prudencia, do que sobre um dado ponto em
que seus trabalhos nos transportam para 0 ponto mais ardente do
pensamento.
Por exemplo, a metafora, da qual se sabe que e onde articulo uma
das duas vertentes fundamentais do jogo do inconscicnte.

Nao deixo de concordar com a maneira como 0 Sf. Perelman a trata,
nela detectando uma opera<;:aoem quatro termos, ou com 0 modo como
ele se justifica ao sepanl-Ia decisivamente da imagem.
Nao creio que ele esteja bem fundamentado, no entanto, para crer
que a tenha restitufdo it fun<;:aoda analogia.2
A D se sus t en t am em
as re Ia<;:oesBee
S e a d··mltlrmos nessa f'un<;:aoque
seu efeito proprio pela heterogeneidade mesma em que se repartem
como tema e como phore,3 esse formalismo ja nao sera valido para a
metafora, e sua melhor prova e que isso fica embaralhado nas proprias
ilustra<;:6esque 0 Sf. Perelman fornece.
De fato existem, se assim quisermos, quatro termos na metafora,
mas sua heterogeneidade passa por uma linha divisoria - tres contra
urn - e se distingue por ser a que vai do significante ao significado.
Para esclarecer uma formula que dela forneci num artigo intitulado
"A instiincia da letra no inconsciente",4 you escreve-Ia assim:
S'2 --. S
x

(...!-J
s"

A metafora e, radical mente, 0 efeito da substitui<;:aode urn significante
poroutro numa cadeia, sem que nada natural 0 predestine a essa fun ao
de phore, a nao ser 0 tratar-se e dOls slgntlCantes, como tais redutfveis
alima oposl<;:aofonemMica.
- Para demonstnl-Io num dos proprios exemplos do Sf. Perelman, 0
que ele escolheu judiciosamehte do terceiro dialogo de Berkeley,S "urn
oceano de falsa ciencia" se escrevera da seguinte maneira - pois mais
vale restaurar 0 que a tradu<;:aoja tende a "adormecer" (para render
homenagem, junto com 0 Sf. Perelman, a uma metafora belissimamente
encontrada pelos retoricos):
an ocean
learning

-+ an ocean

(n

2. Cf. as paginas que nos permitiremos qualificar de admiraveis no TraUe de
I'argumentation, voU!, PUF, p.497-534.
3. Elemento do grego pherein, transpor, carfegar, que entra na composi<;ao de
"metafora". (N.E.)
4. Cf." A instancia ...''t p.496-533 deste vOluIJle.
5. Traite de ['argumentation, p.537.

Learning, ensino, na verdade nao e ciencia, 0 que confirma que esse
termo tern tao pouco a ver com 0 oceano quanto a mosca com a sopa.
A catedral submersa do que se ensinou ate aqui, no tocante a essa
materia, decerto tambem nao ressoara em vao em nossos ouvidos por
se reduzir it alternilncia de sino surdo e sonoro pela qual a Frase nos
penetra - lear-ning, lear-ning -, porem nao das profundezas de uma
camada Ifquida, e sim da falacia de seus proprios argumentos.
Dos quais 0 oceano e urn, e mais nada. Quero dizer, titeratura, que
e preciso restituir it sua epoca, pela qual ele sustenta 0 sentido de que
o cosmo, em seus confins, pode tornar-se urn lugar de engano. Significado, portanto, dir-me-ao voces, de onde parte a metafora. Sem duvida,
so que, no alcance de seu efeito, ela transp6e 0 que ati e somente
recorrencia, para se apoiar no nao-senso do que e apenas urn termo
entre outros do mesmo learning.
o que se produz, ao contrario, no lugar do ponto de intelToga<;:aoda
segunda parte de nossa formula, e uma nova especie na significa<;:ao~a
de uma falsidade que a contesta<;:ao nao capta, insondavel, onda e
profundeza de urn apeiros do imaginario onde so<;:obraqualquer nau
que quelra apOiar-se em sua fonte.
Ao ser "despertada" em seu frescor, essa metafora, como qualquer
outra, revela-se 0 que ela e entre os surrealistas.
A metafora radical se da no aces so de raiva, relatado por Freud, do
menino ainda inerme em grosseria que foi seu Homem dos Ratos antes
de se consumar como neurotico obsessivo, 0 qual, ao ser contrariado
pelo pai, interpela-o: "Du Lampe, du Handfuch, du Teller usw" (" 'Seu'
liimpada, 'seu' toalha, 'seu' prato ..., e assim por diante"). Com 0 que
o pai hesita em autenticar 0 crime ou 0 talento.
Com 0 que nos mesmos entendemos que nao se perea ;r dimensao
de injuria onde se origina a metafora. Injuria mais grave do que se
imagina, quando ela e reduzida it invectiva da guelTa. Pois e dela que
provem a injusti<;:a,cometida gratuitamente contra qualquer sujeito, de
urn atributo com que urn outro sujeito qualquer e levado a atingi-Io.
"0 gato faz au-au, 0 cachorro faz miau-miau." Eis como a crian<;:a
soletra os poderes do discurso e inaugura 0 pensamento.
Havera quem se surpreenda por eu sentir necessidade de levar as
coisas tao longe no que concerne it metafora. Mas 0 Sf. Perelman ha
de convir comigo que, ao invocar, para satisfazer sua teoria analogica,
os pares do nadador e do erudito, da terra firme e da verdade, e ao
admitir que assim se pode multiptica-los indefinidamente, 0 que ele

formula manifesta de urn modo patente que todos eles estao "POI' fora",
e se resume ao que eu digo: que 0 fato aceito de uma significac;:ao nao
tern nada a vel' com essa questao.
Naturalmente,
apontar a desorganizac;:ao constitutiva
de qualquer
enunciac;:ao nao e tudo, e 0 exemplo que 0 sr. Perelman ressuscita de
Aristoteles," 0 do anoitecer da vida significando a velhice, nos e bastante
indicativo, pOI' mostrar nao somente 0 recalque do que ha de mais
desagradavel no tenno metaforizado, mas tambem para dele fazer surgir
urn senti do de paz que ele de modo algum implica no real.
Pois, se questionarmos
a paz do anoitecer, perceberemos que ela nao
tern outro destaque senao a reduc;:ao do volume dos vocalises, quer se
trate da cantoria dos ceifeiros ou do chilrear dos passaros.
Apos 0 que sera preciso lembrarmos que, pOl' mais blab labIa que
~
seja essencialmente
a linguagem, e dela que provem, no entanto, 0 tel'
e 0 ser.
-----rom-que tange it metafora pOI' nos mesmos escolhida no artigo citado
ha pOUCO,7qual seja, "Seu feixe nac era avaro nem odiento", de Booz
adormecido, nao e urn ramerrao inutil dizer que ela evoca 0 vfnculo
que, no rico, une a posic;:ao do tel' it recusa inscrita em seu ser. Pois
nisso esta 0 impasse do amor. E sua propria negac;:ao nada mais Faria
aqui, sabemos, do qw:: instaura-Io, se a metafora que introduz a substituic;:ao do sujeito pOl' "seu feixe" nao fizesse surgir 0 unico objeto cujo
tel' exige a falta-a-ser: 0 falo, em tomo do qual gira todo 0 poema, ate
o seu dese:1lace.
qlAe equivale a dizer que a realidade mais seria, e ate, para 0
homem, a unica que e seria, se considerarmos
seu pa el de suporte da
metonfmia de seu desejo, so pode ser abarcada n metafor
Onde estou querendo chegar, se nao a convenc~
de que 0 que 0
inconsciente traz a nosso exame e a lei pela qual a enunciac;:ao jamais
se reduzira ao enunciado de qualquer discurso?

o

Nao digamos que e af que escolho meus termos, nao importa 0 que
eu tenha a dizer. Embora nao seja inutil, neste ponto, lembrar que 0
discurso da ciencia, na medida em que reivindica a objetividade,
a
neutralidade, a monotonia ou ate 0 genero sulpiciano,R e tao desonesto
e mal-intencionado
quanta qualquer outra retorica.

6. Traite de [,argumentation, p.535.
Cf. "A instiineia ...", p.509-IO.
8. Da ordem de Saint-Sulpiee, dedieada ao egsino;
franees a ideia de objeto "de mau gosto". (N.E.)
7.

0

adjetivo tambem da em

o

que e preciso dizer e que 0 [eu] dessa escolha nasce em outro
lugar que nao aquele em que 0 discurso se enuncia: precisamente naquele
que 0 escuta.
Nao equivale isso a fornecer 0 status dos efeitos da retorica, mostrando
que eles se estendem a qualquer significac;:ao? Objetem-nos
que eles
estancam no discurso matematico, e estaremos tao mais de acordo na
medida em que 0 apreciamos no mais alto grau, a esse discurso, pOl'
ele nao significar nada.

o

unico enunciado absoluto foi dito pOl' quem de direito, ou seja,
que nenhum lance de dados no significante jamais abolira nele 0 acaso
- pela simples razao, acrescentamos,
de que nenhum acaso existe senao
em uma determinac;:ao de linguagem, e isso, sob qualquer aspecto que
o conjuguemos,
de automatismo ou casualidade.

indice ponderado
dos principais conceitos

o leitor

enconlrara aqui urn indice que se pretende chave.
Ideado em conformidade com uma obra que menos introduz
do que questiona, propfcio ao leitor que se sup6e chegar ate
ele de algum ponto relativamente firme.
Esteja esse ponto do lade de fora, a chave, como convem,
favorece essa posi<;aopOl'Ihe trazer uma medida interna, numa
atualidade que pode se estender a partir do que a psicanalise
renova na teoria do sujeito, inclusive preparando para que se
fa<;adela uma experiencia pessoal, tendo nesse leque os sinais
de acordo da parte de alguns especialistas.
Esteja esse ponto do lado de dentro, isto e, dali de onde a
psicanalise e aplicada, a media<;ao se inverte, portanto, mas
resta ainda dislinguir os pralicanles que seguem nos so ensino
daqueles que se abstem de faze-Io. Ela sera, para os primeiros,
uma provavel oportunidade de avaliar 0 excesso de urn texto
do qual eles sabem qual e a experiencia. E oporlunidade, para
os ullimos, de tel' 0 que fazer com ele na sua.

I. 0 leitor encontrara neste fndice, estabelecido segundo uma ordem
que institufmos, os principais conceitos da teoria de Lacan, referidos as
ocorrencias que fornecem suas defini<;6es essenciais, suas fun<;6es e
suas propriedades principais.
2. Nas paginas destacadas a seguir dos termos do fndice, eo conceito
que se deve procurar, nao a palavra. Escolhemos, para designar 0 que
e incluido, a expressao que nos pareceu mais adequada e mais abrangente,
procedendo de modo geral por relroa<;ao, a partir do estado mais recente
da teoria.
3. Nao nos escapou que, com lal articula<;ao, era uma interpreta<;ao
que assim nos vfamos propondo. Por isso, pareceu-nos oportuno explicita-Ia em duas palavras, a fim de que se possa, depois de haver
acompanhado nosso raciocfnio, deduzi-Ia da soma do fndice.

4. Fizemos a op<;ao de isolar os conceitos que, no tocante a teoria
do sujeito, interessam, nem que seja negando-lhesseu nome, as ciencias
humanas em seu conjunto - 0 que tern como efeito pontuar a especificidade da experiencia analftica (em sua defini<;ao lacaniana: emprego
da realidade do inconsciente, introdu<;ao do sujeito na linguagem de
seu desejo).
5. Se 0 significante e constituinte para 0 sujeito (I, A), podemos
acompanhar, atraves de seus desfilamentos, 0 processo da transforma<;ao
(da mutila<;ao) que do homem faz urn sujeito, pOI' intermedio do narcisismo (I, B). Que 0 tempo logico dessa historia nao e linear, eis algo
que as propriedades da sobredetermina<;ao simbolica explicam (I, C).
6. Devemos em seguida retomar, em sua simultaneidade, os elementos
sucessivamente apresentados (II, A, B, C). Notar-se-a que a topologia
do sujeito so encontra seu status ao ser relacionada com a geometria
,do Eu (II, B, 4 e II, C, 3). A partir daf, fica-se em condi<;ao de captar
o funcionamento da comunica<;ao: em sua estrutura encontram lugar
todas as pe<;as do jogo (II, D).
7. Da estrutura da comunica<;ao se deduzira qual e 0 poder da analise,
com que ouvido escutar 0 inconsciente e que forma<;ao dar aos analistas
(III, A, B). A ultima parte (III, C) centra-se no significante eminente
do desejo. A se<;aoseguinte (IV) e c1fnica (sendo sucinto seu recenseamento).
8. Quanto a epistemologia lacaniana, ela marca, a nosso vel', a posi<;ao
da psicanalise dentra do corte epistemologico, na medida em que, atraves
do campo freudiano, 0 sujeito foraclufdo da ciencia retorna no impassIve!
de seu discurso. Ha, pois, apenas uma ideologia cuja teoria e da lavra
de Lacan: a do "eu moderno", isto e, do sujeilo paranoico da civiliza<;ao
cientffica, cujo imaginario a psicologia desvirtuada teoriza. a servi<;o
da livre inicialiva.
9. A densidade de alguns textos inutiliza seu fracionamento no fndice.
Ei-los: "Inlrodu<;ao ao seminario sobre 'A carta roubada'" (teoria da
cadeia); "Kant com Sade" (0 desejo e a Lei; a estrutura da fantasia);
"Subversao do sujeilo e dialetica do desejo" (0 sujeito e 0 significante);
e "Posi<;ao do inconsciente" (0 desejo e a fantasia; a aliena<;ao e a
fenda).
10. Permitam-nos acrescentar aqui que sabemos ser 0 discurso
lacaniano fechado ao entusiasmo, por tel' reconhecido no que se chama
sua" abertura" 0 progresso de uma sistematiza<;ao cuja coerencia, atraves
do "Relatorio de Roma", foi definitivamente estabelecida, e assegurado
o seu fechamento. Eis por que, segundo 0 conceito que temos desses

ESCI-itos, ganha-se

ao estLida-Ios como formando-se
num sistema, a
despeito da elipse do estilo, necessaria, diz Laean, para a formar;ao dos
analistas. De nossa parte, nao tendo que nos preocupar com a eficacia
da leoria nesse campo, incentivaremos
0 lei tor ao afirmar que nao M
limite exlerno (isto e, que nao seja produzido pelo funcionamento
do
pensar sob a coar;ao de sua estrutura) para a expansao da fonnalizar;ao
no campo do discurso, pelo fato de nao haver lugar algum, no qual seu
poder falhe, cujos contornos ela nao possa delinear - e reduzir 0 furo,
mudando de sintaxe. Nem que seja para ver reformar-se alhures seu
negativo. Remetemo-nos
a Boole, a Carnap e aos estudos do Sf. Gueroult
sobre Berkeley.

(vel': 0

lugar do Outro.)

1. A exterioridade, a autonomia e 0 deslocamento do significante; seus
desfilamentos.
a. A exterioridade:
13-4, 22, 32-4, 43-5, 46-7, 57-8, 65-6, 276-8
b. Os desfilamentos:
57-8, 277-8,416,446,470-2,498,
5Jl-2 (e 0
nome proprio), 624-5, 658-60, 7I I, 826-7
2. A unidade significante.
a. Sfmbolo, letra, significante:
15, 21, 27, 28-9, 35-6, 65-6, 162,
273-8, 296, 320, 363-4, 393-4, 504, 541-2, 600, 633, 683
b. Articular;ao: 415, 653-5
c. Materialidade e lugar da letra: 25-31, 302-3,498, 664, 669
3. A estrutura: a simb61ico, a imagineirio,

real: 13 (supremacia

do
simbolico sobre 0 real eo imagimirio); 28 (0 real "realista" eo real
simbolizado);
34-5 (a situar;ao imaginaria); 56-7 (ascendencia do
simb61ico sobre 0 real); 57-8 (determinar;ao
do imagimirio pelo
simbolico);
72-5 (0 estadio do espelho, regra de partilha entre 0
imagimirio e 0 simb6Iico); 150-1 (precedencia do imaginario sobre
oreal); 277-8 (produr;ao do real pelo simbolico); 351-2 (0 imaginario
distinto do ilusorio); 385-401 (interser;6es do simb61ico com 0 real
0

sem intermediar;ao

imagimiria:

a alucinar;ao,

paixao do sujeito, e

0

acting-out, ar;ao do sujeito); 438 (a partilha entre 0 imaginario e 0
simb6lico); 464-5 (distribuir;ao do imaginario, do real e do simb6lico);
538-47 (alucinar;ao); 552-3 (supremacia do simb6Iico sobre 0 imagimirio); 556 (supremacia do simbolico sobre 0 real); 560-1 (intrusao
do imaginario
no real); 653-5 (a estrutura); 676-7 (clivagem do
imaginario e do simb6Iico); 728 (distribuir;ao); 737 (supremacia do
simbolico

sobre

0

imaginario).

4. A supremacia do significante sobre a significado: 31-3, 34-5, 373,
469-71, 501-7,514-5,695,701,
712

1. A genese do Eu: a identificClfao imaginaria. (ver: A funfaO do Eu.)
a. A simbolizar;ao primordial e a identificar;ao primaria (a demanda
de amor e 0 "Fort-Da"):
50-1, 319-20, 571, 600, 624, 696-8
bl. 0 estadio do espelho: 57-8, 73-5, 96-103, 185-8, 251-2, 265,
428-31,558-9,574-5,577-8,681
b2. 0 narcisismo: 36-7, 112-23, 413
b3. A agressividade: 104-26, 142-3,251-2,346-8 (ver: 0 corpo despedafado.)
cl• 0 Supereu: 117-9, 132-7,362,435-6,625,659,689-91,780
c2• 0 Eu ideal: 97-8, 673-90, 823
2. A produfao do sujeito: a identificafao simb61ica (ver: A estrutura
do sujeito).
a. 0 Ideal do Eu, a introjer;ao e a funr;ao do trar;o unario: 59-61, 94,
471-2, 559, 646, 659-60, 661-2, 673-90, 763, 822-3, 833-4
b. 0 Nome-do-Pai (instiincia do Pai simb61ico, ou morto) e 0 recalque
originario: 279-80, 562, 583-90, 826-8,830-1,863 (ver: Aforaelusao).
c. A Lei (0 pacto, a dfvida simb6lica): 31-2, 34-5,40-1, 128,273,

277-81,356,434-6,781
d. 0 Edipo (a identificar;ao

secundaria,

normalizadora):

101-2, 1/7-

22, 183-4, 278, 505-7, 560-1

1. A repetifao (0 automatismo de repetifao, a insistencia da cadeia): 13-9,
32-4, 43-4, 47-8, 71, 73, 149-50,319, 505-6, 563-4, 663-4 (ver: A
regresslio ).

[896]

2. Os dois princfpios (realidade, prazer): 71-3, 656-7,776-7,

784-6

3. A sobredeterminar;iio e 0 tempo l6gico (antecipar;iio e retroar;iio;
acaso, encontro e destino): 55-7,197-213,257-9,288-9,351,393-4,
558, 560-1, 684-6, 822-3, 851
4. A memorar;iio, a rememorar;iio: 46-7 (oposta a memoria como
propriedade do vivo), 49, 50-1 (sua liga9ao essencial com a lei),
432-4 (oposta a reminiscencia imagimiria), 521-3
5. A morte, a segunda morte, a pulsiio de morte, 0 real como impossivel,
o serdo ente: 104,125-6,317-23,347-8,350-1,380-1,385,387-91,
431, 440, 523-4, 558, 579, 665, 765, 787-8, 824-6

2. A projer;iio.
a. A identifica<;:aocom 0 outro, 0 transitivismo, a proje<;:ao,a rela<;:ao
dual: 16-8,22,62-4,79,85-7,105,112,
181-2, 2Jl-34, 345-7, 424-5,
661, 780-1
b. 0 animal (a psicologia animal): 98-100,189-93,301,344-5,347-9,
452-4, 487-8, 498-9, 557-8, 821-2
cl. Categorias hegelianas: a luta de morte, 0 reconhecimento, 0
prestfgio, 0 Mestre/Senhor absoluto: 37, 122-6, 148-9, 251-2, 315,
350-1,433-5,681-2,823-5
c2. A consciencia-de-si, a enfatua<;:ao,a bela alma, a lei do cora<;:ao,
a astucia da Razao, 0 saber absoluto: 171-7,234-5,293-4,410,416,
478,492, 8Jl-3, 845, 851
3. A "psicologia coletiva":
21, 145-7,477-5,493,645-7,745

(ver: 0 Ideal do Eu, 0 trar;ounario).

4. A geometria do Eu (espar;o imaginario):
74-5,99-100,124-5, 183-6,189,311,424-5 (ver: A topologia do sujeito).
A. 0
(0 ORGANISMO,

CORPO,

0 CORPO

0 EU, 0

PROPRIO,

SUJEITO

0 CORPO

DESPEDA~ADO)

(ver: 0 estadio do espelho, 0 sujeito da cadeia.) 44-5, 73-4, 97-8,
100-1,107-8,149-50,152-3,160,183-4,263-4,281-2,
302, 416, 516-7,
558,616,656,664,
717-9,735-6,757-8,817-9,
831-3, 861-2

(ver: A genese do Eu, A teoria da ideologia.)
1. A ilusiio de autonomia.
a. 0 desconhecimento: 42-5, 60-1, 94-5, 102-3, 112-7, 166, 179-94,
250-1, 339, 347, 348, 354, 375,429-30, 673-90, 846
b. A estrutura paranoica do Eu (e do conhecimento humano): 69,
99-100, 113-4,429-30
c. As forma<;:6esdo Eu (ideais da pessoa): 673-94 (ver: 0 Supereu,
o Eu ideal, 0 Ideal do Eu).
d. A encena<;:ao: 14,515-7,643,655,784-5,790-4
(ver: 0 desejo e
a fantasia).
e. A defesa: 101-2, 106, 337-40, 661-73 (ver: A "frustrar;iio ", A
resistencia).
f 0 amor e 0 odio: 103, 265, 346, 611, 624 (ver: A simbolizar;iio
primordial, 0 narcisismo, 0 objeto a).

1. 0 sujeito verdadeiro.
a. 0 sujeito da cadeia: 286-8,373,537-9,
557, 661-3, 671-4, 684-6
bl. 0 sujeito da ciencia: 282-5, 582,807-8,869-75 (ver: A psicanalise

e a ciencia).
b2. "Wo Es war, soli Ich werden": 417-9,528,675,815-7,830,878-80
b3. "Cogito, (ergo) sum": 163-4, 519-21, 823, 845, 879
c. 0 jufzo primario, 0 recalque, a denega<;:ao, a foraclusao: (ver 0
fndice de termos alemaes em Bejahung, Verdrangung, Verneinung,
Verwerfung).
2. A divisiio, a fenda e 0 fading do sujeito:
10-1,58-60,98-9,232-3,293,336,369,648,661,696,
809, 829-31, 849, 853-8 (ver: 0 desejo e a fantasia).

717-9, 741,

3. A topologia do sujeito (espar;o simb6lico):
10-1, 60, 321-2, 327, 367-9, 383, 434-5, 546, 557-61, 655, 696,
789-90, 818-9, 832-3 (ver: 0 Lugar da letra, A geometria do Eu, 0
Lugar do outro, A metafora).
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2. a. A fala vazia (discurso do imagimhio): 87-9, 250, 255, 348, 430
(ver: 0 narcisismo, A ilusiio de autonomia).
b. Abjec,:aoda teoria do Eu na analise (desdobramento do Eu e identificac,:aocom 0 analista): 58-9 (abjec,:ao),253-5, 305-6, 325 (abjec,:ao),
339-41,346,408
(abjec,:ao),491, 657 (ver: A teoria da ideologia).
c. A "frustrac,:ao": 250-1, 462-3
d. A resistencia: 110, 120-1,292,336-7,371-2,378,419-21,434,

a. A linguagem-signo: 20-1, 297-8, 413-5, 499-501
b. A metalinguagem: 272, 353, 355, 501, 827-8, 881-3
2. A fun(:iio do [eu} e 0 sujeito da enuncia(:iio:
119-2/,201-3,206-7,252-4,300-2,412,520-1,541-8,

622, 669-74,

814-7 (ver: A sobredetermilw(:iio).
3. OOutro.

F6rmula da comunicac,:ao: "A Iinguagem humana constitui uma
comunicac,:lio em que 0 emissor recebe do receptor sua pr6pria
mensagem sob forma invertida": 9,45-6, 248-9, 297, 299-301, 350,
355, 439, 475, 640
b. 0 Outro e 0 outra: 266,430-1,532-3,820-1
(ver: A proje(:iio).
c. 0 lugar do Outra: 57-8, 272, 432-4, 439-40, 455-6, 528-9, 553-9,
578-9, 580-2, 634, 661 -3, 684-6, 813, 818-31 (ver: A supremacia do

'163-4,601,731-2

a.

simb6lico ).
d. "0 inconsciente e 0 discurso do Outro": 266, 380-1, 471-2, 555-6,
634, 638-40, 660-1, 828-30, 844, 853 (ver: "0 desejo do homem If
o desejo do Outro ").

(a censura

IK'I'II

31/,348-9,360-1,430-3,440,595
b. A transferencia: 110-1 (negativa), 214-5, 224,269,330,522,526,

602-3,608-18,631-2,851-2
c. A demanda intransitiva e a repressao: 250-9, 350, 391-4, 623-5, 641-5
(ver: 0 Lugar do Outro, A repeti(:iio, necessidade, demanda, desejo).
./. a. A pontuac,:ao, a interpretac,:ao: 253-4, 294-5, 311, 314-5, 333-6,
339, 366, 374, 506-7, 727 (ver: A repeti(:iio).
b. 0 objetivo eo fim da analise (a fala plena, a linguagem do desejo,

a subjetivac,:lioda morte): 103,211,294-6,303,322,343,350,383-4,
528, 683-4, 686-8, 690, 692 (ver: A morte, A castrafiio).
5. A formafiio
dos anaListas.
a. 0 saber do analista e a psicanalise didatica: 229-34, 296, 351-64,
436-7,497 (ver: A epistemologia).
h. As sociedades analfticas: 238-42, 244-8, 332, 457-60, 476-90,
491-5, 591-3, 729 (ver: A teoria da ideologia).

(ver: A comunicafiio.)
1. 0 sintoma

.I. a. A neutralidade e a resposta do analista: 109-12, 252, 304-5, 308,

e a verdade;

0

recalque

e

0

retorno

do

21, 106,167-8,234-6,261,266,270,281-3,294-5,360,
373, 387-8, 419, 428, 448, 469-70, 508-9, 532-3, 696, 712, 716-22
(ver: A verdade).
recalcadu):

2. A ret6rica do inconsciente.
a. A ponta do desejo: 168-9,259-64,

/. As pulsoes:

59-60,

148-50,

268-72,379-80,468-9,472-4,

512-7,626-9,666-8
bl• A metafora: 263-4 (oposta it analogi a), 509-11,518-20,563,656,
715-6,819-20
b2. A metonfmia: 74-5,518-9, 508-10, 715-6

a: 49-51, 559-60, 588, 606, 610-1, 618, 620, 635, 645-6,
662-3, 688-9, 774, 779, 785-6, 791-2, 831-2, 839-42, 861-2

. 0 objeto

3. 0 gozo, a castra(:iio: 40, 42-3, 44-5, 71, 74, 232-3, 367-8, 388-95,
440,561-2,571,614,632-9,690,692-702,722-3,741,833-4
,I. 0 desejo.
a. "0 desejo do homem e

1. a. A tecnica: 71,85-92,241,243-4,254-5,258-9,288-9,364
b. A associac,:lio"livre": 56-7, 64-5, 84-5,473-4 (ver: A sobredetermina(:iio).

345, 468-9, 603, 549, 663-75, 831-3,

862-3, 865-8

0 desejo do Outra":
101-2, 182, 269,
280-1, 345, 700
h. 0 desejo e a Lei: a necessidade, a demanda, 0 desejo; 0 desejo e
a fantasia: 522,532-3,612,621,628-9,633-6,640,643,646-7,660,
689-9 I, 697-9, 738-9, 767, 770, 776-803, 827-30, 839-40, 849-50
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2. A verdade.

I. Dora: 214-25, 291, 306-7, 602, 645

a. A verdade como ficc;:ao, como segredo, como sintoma: 18, 22
(oposta a exatidao), 23, 47,194,256-7,287
(oposta a exatidao), 314
(oposta a exatidao), 367, 412, 452, 752-3, 821-2
. b. A psicaml1ise e a ciencia: 82-4, 231-3, 267, 285, 289-90, 363,
383-4,516-7,531-2,
732-3, 869-92

2. 0 Homem dos Ratos: 291-2, 303-4, 355-6, 602-4
3.0 Homem dos Lobos: 257, 291, 302, 312-3, 387-95,405,670-2
4. 0 Presidente Schreber: 245, 308, 542-3, 547-50, 553, 563-90, 879
5. 0 Pequeno Hans: 245, 523-4
6. Irma (caso da inje(:iio de): 18

3. A conjectura.
a. As ciencias conjecturais ("humanas"):

278, 285-91, 475,495-501,

868-77
b. A psicologia como ciencia; seu objeto: 33-4, 77-84, 180, 189,
420, 708

7. Signorelli (esquecimento do nome): 380,448
8. 0 sonho da a(:ougueira: 627-34
1.

1. A neurose.

a. A neurose: em geral: 38, 126, 150-1, 335, 452, 466, 524, 685-6;
histeria: 101, 111,304,453-4; fobia: 111,449,616-7,688-9
b. A neurose obsessiva: 102, Ill, 304-5, 315, 452-6, 562, 603-4,
615,639
2. A perversiio: em geral: 60-1, 150-1, 345-6, 560, 688-9; sadomasoquismo: 71, 121-2, 739-40; escopofilia: 121-2; homossexualidade:
121-3, 265, 743-5 (feminina), 756-62 (masculina).
3. A psicose (ver: Verweifung).
a. A psicose (em geral): 178, 188,537-90; 69 (automatismo mental),
75-6 (despersonaliza~ao), 169 (automatismo), 178, 188,443-4 (automatismo), 530-1, 537-90
b. A paran6ia (no sentido kraepeliniano): 70, 101, 112-3, 142-3, 169-71

1.0 corte epistemol6gico (0 exemplo daf£sica): 89-91, 94, 106,153-4,

285,402,537,

718-20,810-1

A ideologia da liberdade: teoria do eu aut6nomo, humanismo, direitos
do homem, responsabilidade, antropomorfismo, ideais, maturac;:ao
dos instintos etc.: 123-5, 129, 138-41, 263-5, 422, 488-9, 493-4,
520-1, 582, 596-7, 782, 788, 794-5, 822, 881

2. A ideologia da livre iniciativa: American
human engineering, braintrust, success,
personnality, pattern etc.: 246-7, 337,
403-4,417,442-3,478,597,610,847,

way of life, human relations,
happiness, happy end, basic
359, 377, 396-7, 398-400,
873

Quadro comentado
das representar;i5es graficas

Se e verdade que a percep~ao ofusea a estrutura, e infalfvel que urn
esquema conduza 0 sujeito a "esquecer, numa imagem intuitiva, a
amilise que a sustenta" (Escritos, p.580-1).
Cabe ao simbolismo impedir a captura imagimiria - com 0 que sua
dificuldade se deduz da teoria.
No momenta de ler sobre os esquemas de Lacan alguns esclarecimentos, convem que nos lembremos desta advertencia.
A verdade e que tal precau~ao torna patente a inadequa~ao de
princfpio da representa~ao gnifica a seu objeto (0 objeto da psicamiIise),
no espa(:o da intui(:ao (definido, se preferirmos, pela estetica kantiana).
Por isso, todas as constru~6es coligidas aqui (com exce~ao das redes
da sobredetermina~ao, que funcionam na ordem do significante) tern
apenas urn papel didlitico, e mantem com a estrutura uma rela~ao de
analogia.
Ao contnirio, jd nao hd oculta(:ao do simb6lico na topologia que
Lacan instaura a partir de agora, porque esse espa~o e 0 mesmo em que
se esquematizam as rela~6es da 16gica do sujeito.
A inadequa~ao das analogias e inequivocamente apontada por Lacan
no modele 6ptico dos ideais da pessoa, exatamente na ausencia do
objeto a simb6lico. Podemos aprender, pela nota acrescentada ao esquema R (Escritos, p.559-6 I), as regras de transforma~ao da geometria
intuitiva em topologia do sujeito.

I.

0

ESQUEMA

DA DIALETICA

(CHAMADO

INTERSUBJETIVA

"ESQUEMA

L")

Esquema completo: p.58; esquema simplificado: p.554-5.
Representa~ao do esquema pela cadeia L: p.59-60.
o esquema evidencia que a rela~ao dual do eu com sua proje~ao, a
a' (indiferentemente, sua imagem e a do outro) cria urn obstaculo ao
advento do sujeito S no lugar de sua determina~ao significante, A. 0
quaternario e fundamental: "uma estrutura quadripartite, desde 0 inconsciente, e sempre exigfvel na constru~ao de uma ordena~ao subjetiva"
(p.785-6). Por que? Porque restabelecer a rela~ao imaginaria na estrutura
que a encena implica a reduplica~ao de seus termos: 0 pequeno outro
e exponenciado como grande Outro e a anula~ao do sujeito da cadeia
significante vem duplicar 0 eu. A simetria ou reciprocidade pertence
ao registro imagimirio, e a posi~ao do ferceiro implica a do quarto, que
recebe, con forme os nfveis da analise, 0 nome de sujeito barrado, ou
de morto (cf. p.595, 0 bridge analftico).

Figura I: "A ilusao do buque invertido" em Bouasse.
A ilusao consiste na produ~ao, por (Ileio de urn espelho esferico, da
imagem real (invertida e simetrica) de urn buque escondido, que se
coloca no gargalo de urn vasa real, que funciona como suporte de
acomoda~ao.
Essa ilusao recebe sua interpreta~iio, retroativamente, 'a partir da
segunda figura (p.68 I-3): a imagem real, desde entao designada por
i(a), representa a imagem especular do sujeito, enquanto 0 objeto real
a sustenta a fun~ao do objeto parcial, precipitando a forma~ao do corpo.
Temos aqui uma fase anterior (segundo uma ordem de dependencia
16gica) ao estadio do espelho - que sup6e a presen~a do Outro real
(p.684-5).
Figura 2: Varia(:ao da precedente.
Na segunda figura, 0 buque e 0 vaso trocam de papeis, quando, pela
localiza~ao do observador no interior do espelho esferico e pela interposi~ao do espelho plano A, uma imagem virtual e produzida.

Essa montagem deve ser assim interpretada:
12) A realidade do vasa e sua imagem real i(a), invisfveis ao
obser~ador (e ausentes da representar,;ao), figuram a realidade do corpo
e sua Imagem real, vedadas a percepr,;ao do sujeito.
22) S6 Ihe e acessfvel a imagem virtual i'(a) da ilusao, reflexo
imagimirio em que se antecipa 0 desenvolvimento de seu corpo numa
alienar,;ao definitiva. Note-se que a imagem real e a imagem virtual sac
ambas do registro imagimirio, mas a segunda (percepr,;ao mediada pela
relar,;ao com 0 Outro) duplica a ilusao da primeira (percepr,;ao "direta"
- como tal, fictfcia).
32) Por fim, e 0 ponto I (ponto do ideal do Eu, onde situar 0 trar,;o
una.rio) que comanda para 0 sujeito sua auto-imagem (p.685-6).
Figura 3: TransjormQl;fio da precedente.
A Figura 3 e obtida a partir da anterior, pela rotar,;ao em 90° do
espelho plano A e pelo deslocamento do sujeito ate 0 ponto I. Ela tern
como objetivo representar 0 momenta da analise em que 0 analista (cuja
posir,;aoe situada pelo espelho), neutralizando-se como outro imaginario,
anula os efeitos de miragem produzidos pelo sujeito, e em que este
transp6e a relar,;ao dual e a fala vazia para perceber sua imagem real:
ele tern acesso a linguagem de seu desejo. 0 esvaecimento da imaClem
virtual e interpretado como a dissolur,;ao da imagem narcfsica, "'que
recoloca 0 sujeito na posir,;ao da primeira Figura, exceto pelo fato de
que ele s6 e reconduzido a isso pelo apagamento do espelho plano
(portanto, por sua mediar,;ao), e nao se ha de desprezar 0 resfduo dessa
operar,;ao: a nova imagem virtual que se recomp6e no espelho horizontal
e q~e marca como fictfcia a percepr,;ao direta.
E assi m que" uma psicanalise, que funciona no simb61ico (revela-se
capaz de) reformular urn Eu (...) constitufdo em seu status imagimirio"
(p.683-4).

o I~odelo, que foroece as funr,;6es imaginarias e reais do objeto a,
nada dlZ sobre sua funr,;ao simb61ica (p.688-9).

Esquema R: p.559; Esquema de Schreber (1): p.577-8; Esquemas de
Sade, 1: p.786; 2: p.789-90.
1. Composi(;iio do simb6lico, do imaginario e do real (chamado
"Esquema R).

o esquema R e Feitoda reuniao de dois triangulos, termirio simb6lico
e teroario imaginario, pelo quadril::itero do real, delimitado num quadrado
na base de cada urn. Se 0 triangulo do simb6lico ocupa sozinho metade
do quadrado, as duas outras figuras dividem a segunda entre si - e
que, estruturando-as, ele tern que abarca-Ias no desenho. Quanto ao
pontilhado, ele e colocado para 0 imaginario.
Essa construr,;ao pede uma dupla leitura:
1. Pode ser lida como representar,;ao da est::itica do sujeito; nela se
distinguem, assim: (a) 0 triangulo J, que repousa na relar,;aodual do Eu
com 0 Outro (narcisismo, projer,;ao, captar,;ao), tendo por apice ~, 0 falo,
objeto imaginario "em que 0 sujeito se identifica (...) com seu ser de
vivente" (p.558-9), isto e, aparencia sob a qual 0 sujeito representa a si
mesmo; (b) 0 campo S, com as tres funr,;6es:do Ideal do Eu, I, pelo qual
o sujeito se situa no registro do simb61ico (ver 0 modele 6ptico); do
significante do objeto, M, e do Nome-do-Pai, P, no lugar do Outro, A.
Podemos considerar que a linha I M reproduz a relar,;aodo sujeito com 0
objeto do desejo par intermedio da cadeia significante, relar,;aoesta que
a algebra lacaniana devera, mais tarde, notar como SOa (mas a linha logo
se revela uma representar,;ao inadequada); (c) 0 campo R, enquadrado e
mantido pela relar,;aoimaginaria e pela relar,;aosimb6lica.
2. Mas ha igualmente a hist6ria do sujeito, cuja notar,;ao e: no
segmento i M colocam-se as figuras do outro imaginario, que culminam
na Figura da mae, Outro real, inscrita no simb6lico sob 0 significante
do objeto primordial, exterior primeiro do sujeito, que leva em Freud
o nome de das Ding (cf. Escritos, p.662-3); no segmento 111 I sucedem-se
as identificar,;6es imaginarias formadoras do Eu da crianr,;aate ela receber
seu status no real, pela identificar,;ao simb6lica. Descobre-se, pois, uma
sincronia especffica do ternario S: a crianr,;a em I liga-se a mae em M,
como desejo de seu desejo; na posir,;ao terceira fica 0 Pai, veiculado
pela fala materna.
•
Lacan mostra, em sua nota de 1966, como traduzir esse quadrado
para sua topologia. A superffcie R deve ser tomada como 0 achatamento,
colocar,;ao num plano da Figura que se obteria juntando i a I e m a M,
logo, pel a torr,;aoque caracteriza no espar,;ocompleto a banda de Moebius:
a apresentar,;ao do esquema em duas dimens6es, portanto, deve ser
referida ao corte que estende a banda. Compreende-se, assim, que a reta
I M nao possa remeter a relar,;ao do sujeito com 0 objeto do desejo: 0
sujeito e apenas 0 corte da banda, e 0 que cai daf chama-se objeto a,
o que confirma e completa a f6rmula de Jean-Claude Milner sobre
"SOa": os termos sao heterogeneos, ao passe que ha uma homogeneidade
ligada aos lugares" (Cahiers pour [,Analyse, n23, p.96). E esse 0 poder
do sfmbolo.
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2. Esquema de Schreber.
"Esquema da estrutura do sujeito ao termino do processo psic6tico".
Esse esquema e uma variac;:ao do anterior: a foraclusao do Nomedo-Pai (aqui, <Do), que acarreta a ausencia da representac;:ao do sujeito
S pela imagem falica (aqui, <Do), desequilibra
a relac;:aa entre os tres
campos: divergencia do imaginario e do simb6lico, reduc;:ao do real it
defasagem entre eles.
ponto i do eu delirante substitui 0 sujeito, enquanto a Ideal do
Eu, I, toma 0 lugar do Outro. 0 trajeto Sa a' A transforma-se no trajeto
i a a' I.

o

3. Esquemas de Sade (I e 2).
Esquemas da fantasia sadiana.
Ha quatro termos em jogo: a, objeto do desejo na fantasia; S, seu
correlato (segundo SOa), 0 jading do sujeito; S, 0 chamado "sujeito
bruto do prazer", do qual se pode afirmar que ele co nota no imaginario
o organismo a partir do qual 0 sujeito barrado da cadeia deve nascer;
e por ultimo, V, a vontade como vontade de gozo, que se eleva sobre
o prazer como 0 sujeito ban'ado sobre 0 real. Notar-se-a que a divisao
do sujeito "nao exige ser reunida num s6 corpo" (p.789-90), uma vez
que nao ha homologia do espac;:o simbolico com 0 espac;:o da intuic;:ao.
A transformac;:ao do primeiro no segundo esquema, que "nao se
traduz (... ) por nenhuma inversao simetrica num eixo au centro qualquer"
(p.789-90), expressa apenas 0 deslocamento
da func;:ao da causa, de
acordo com 0 tempo da fantasia sadiana.

Rede

1-3: p.52-3;

distribuic;:ao A L'l, Quadros

Q e 0: p.54-5.

Representac;:ao da rede 1-3: p.61; Rede ex, ~, y, 0: p.62.
A montagem
progressiva
das redes faz emergirem algumas das
propriedades da sobredeterminac;:ao:
I. Rede 1-3: emergencia da antecipac;:ao simples por uma rede de
distribuic;:ao dissimetrica, onde a mem6ria aparece como a lei elementar
da repetic;:ao (grafo conexo e pseudo-simetrico).
2. Distribuic;:ao A L'l e quadros: emergencia, por meio de uma segunda
distribuic;:ao dissimetrica, de uma antecipac;:ao complex a, complementada
pela retroac;:ao.
3. Representac;:ao da rede 1-3: transformac;:ao da anterior na rede ex,
~, y, o.

Grafo I: p.8 I9; Grafo 2: p.822; Grafo 3: p.829; Grafo 4: p.83 I.
Podemos ler no primeiro grafo a inversao que constitui 0 sujeito em
sua travessia da cadeia significante.
Essa inversao se faz pela amecipa~iio, cuja lei imp6e ao primeiro cruzamento (no vetor '5.S') a ultima
palavra (a ser tambem compreendida
como "chave do enigma", isto e,
pontuac;:ao), e pel a retroa~iio, enunciada na formula da comunicac;:ao
intersubjetiva,
que torna necessario urn segundo cruzamento em que
situar 0 receptor e sua bateria. 0 segundo grafo comp6e, a partir da
celula elementar, a identificac;:ao imaginaria e a identificac;:ao simbolica
na sincronia subjetiva; a cadeia significante recebe aqui sua especificac;:ao
de fala. Torna-se vetor da pulsao (entre desejo e fantasia) no grafo
completo, com 0 grafo intermediario
pontuando apenas a pergunta do
sujeito ao Outro: "Que quer ele de mim'?", a ser invertida em sua
recfproca, "Que quer voce de mim?".

Schauplatz (ein anderer), 555, 634,
696
Schub, 861
Schwarmereien, 784
Spaltung, 640, 649, 696, 698, 699,700,
763, 830, 869

Acrescentamos aqui urn fndice dos termos de Freud que saD citados,
nesta coletanea, em alemao. Seu senti do e fomecido no texto, quando
nao e de seu comentario que se trata, ou ate de uma exposi<;:aosobre a
tradu<;:aodo termo au formula. Lembrar simplesmente sua pagina<;:aa
pode ser comodo para quem queira, apcs a leitura, reencontra-los.

Ablehnung, 343
Abzug, 900n.16
Ansatze, 722
Asymptotisch, 578
Aufgehoben, 699-897
Aufhebt, 698
Aufhebung, 672, 699, 809, 851, 895
Aussen und Innen, 391
Ausstossung, 898
Ausstossung aus dem lch, 390
Bedingungen, 706n.4
Begehren (das), 697
Bejahung, 384, 389, 390, 394, 564,
666, 669, 897n.8, 900
Bildung, 431
Darstellbarkeit (Riicksicht auf-), 515
Destruktionstrieb, 900
Dichtung, 752
Ding (das), 662n.9
Durcharbeiten, 250, 720
Durcharbeitung, 636
Einbeziehung, 898n.1O
Einbeziehung ins leh, 390
Endliche (Analyse), 651n.ll, 692
Entstellung, 13,514,635, 668, 669
Entwurf, 668
Erniedrigung, 613, 702

Ersatz, 894n.3, 900
Es (das), 418, 527n.35 (ver Wo es
was ...)
Espe «W)espe), 671
Fixierung, 641
Fort! Da!, 320, 582, 600
Gegenstiick, 474
Gegenwunschtraume, 269n.25
Gleichschwebende, 474
Grundsprache, 543
lch (das) (ver Wo es war, soli leh ...),
856
lch ideal, 181, 671s
lehspaltung, 856, 870
Ideal ich, 671s

Massen, 213n.6
Mensch, 692
Nachfolge, 900
Nachtraglich, 258, 691, 853

Tagtraum, 516
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original. Foi respeitada a evolu<;ao cronologica da terminologia
empregada por Lacan, procurando-se encontrar seu equivalente
em portugues (como instinto e pulsao, rejeic;:ao e foraclusao). As
palavras estrangeiras (i.e., nao em frances) utilizadas pOl' Lacan

foram preservadas,
e sua tradw;ao em portugues acrescentada
em nota quando necessario. Foram mantidas todas as notas de
rodape da edi<;ao francesa original; as que foram acrescentadas
estao assinaladas por (N.E.), Nota da Edi<;ao brasileira.
Esta tradu<;ao dos Escritos de Lacan esta aberta para modifica<;6es em futuras edi<;6es a partir de corre<;6es ou melhores
solu<;6es propostas pelos leitores.

Segue abaixo urn pequeno" glossario" de termos cuja tradu<;ao
foi adotada nesta versao brasileira dos Escritos:

je = [eu]; moi = eu
Para distinguir na tradUl;:aoem portugues 0 usa do moi e do je franceses,
adotou-se soluc;:aoamlloga a utilizada na versao brasileira do Semimlrio
2 de Lacan (ver ali as "Notas do tradutor", pA08): je, sujeito do
inconsciente, vem grafado entre colchetes, [eu]; moi e convencionalmente grafado, eu. Respeitou-se ainda, na versao destes termos, 0 usa
feito por Lacan de maiusculas e/ou italicos.
parole = fala; mot = palavra
Adotou-se como criterio gene rico traduzir mot par palavra (e em contexte
estritamente gramatical preferiu-se "termo") e parole por fala (e quando
necessario recorreu-se a perffrases, como a expressao "palavra falada";
ou traduziu-se por "palavra", acrescentando-se 0 termo frances entre
colchetes ou alguma explicac;:ao em nota de rodape).

=

cure tratamento, analise ou tratamento analftico
Para express6es lacanianas consagradas, preferiu-se "tratamento", como
em "A direc;:aodo tratamento" e "Variantes do tratamento-padrao".
analyse = analisado
analysant = analisante
apres-coup = a posteriori
au-dela = para-alem

ra

= isso

controle = supervisao
corps Inorcele = corpo despeda<;ado
curabilite = curabilidade

defile = desfilamento
denegation (al. Verneinung) = denega<;ao
deni (al. Verleugnung) = desmentido
en-dera = para-aquem
fantaisie = devaneio ou fantasia imaginaria
fantasme (al. Phantasie) = fantasia
fantome = fantasma
forclusion (al. Verwerfung) = foraclusao
guirir = curar
jaculation = dardejamento
jugement = jufzo
maternage = cuidados maternos
lettre = letra, carta ou cartaJletra
ma"itre = mestre, senhor ou mestre/senhor
ma"itrise = domfnio ou mestriaJdomina<;ao
manque-a-erre = falta-a-ser
meconnaissance = desconhecimento
rejet = rejei<;ao ou recha<;o
refente (al. Spaltung) = fenda ou fendimento
refoulement (al. Verdriingung) = recalque
scission = cisao
signe = signa ou sinal
statut = status
surmoi = supereu
tranche d'analyse = perfodo de analise
trou = furo
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