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INTRODUCAO
A QUESTAO DAS PSICOSES



Esquizolrenia e parana/a.
o Sr. de Cterambault.
As miragens da compreensiio.
Da Verneinung a Verwerfung.
Psicose e psicandlise.

Neste ana, come<;:aa questilo das psicoses.
Digo a questiio, porque nlio Sf: pode sem mais nem menos falar

do tratamento das psicoses, como havia side inicialmente comuni-
cado por uma primeira nota, e menos ainda do tratamento da psicose
em Freud, pois ele jamais falou disso, salvo de maneira totalmente
alusiva.

Vamos· partir da doutrina freudiana para apreciar 0 que nesta
materia ela ensina, mas nilo deixaremos de introduziras no<;:6esque
elaboramos no decorrer dos anos precedentes, nem de tratar todos
os probkmas que as psicoses nos suscitam atualmente. Problemas
cHnicos e nosograficos em primeiro lugar, acerca dos quais me pa-
receu que todo 0 beneficio que a analise pode produzir nilo tinha
side completamente evidenciado. Problemas de tratamento tambem,
nos quais nosso trabalho deste ana devera desembocar - e nosso
ponto de mira.

Port anto nilo e por acaso se logo de saida apresentei como
titulo esse pelo qual vamos terminar. Admitamos que seja urn lapso,
urn lapso significativo.



Gostaria de salientar uma evidencia primeira, como sempre a
menos observada.

No que foi feito, no que se faz, no que se esta fazendo quanto
ao tratamento das psicoses, abordam-se as esquizofrenias de muito
mais born grado do que as paranoias, interessa-se por elas de ma-
neira mais viva, dai se esperam muito mais resultados. Por que sera
entao, ao contrario, a paranoia que tern, para a doutrina freudiana,
uma situa~ao um pouco privilegiada, a de urn no, mas, de resto, de
urn nueleo resistente?

Talvez ficaremos urn born tempo antes de responder a essa ques-
tao, mas ela permanecera subjacente a nosso encaminhamento.

Naturalmente, Freud nao ignorava a esquizofrenia. 0 movimento
de .elabora~ao desse conceito era-Ihe contemporaneo. Mas se certa-
mente reconheceu, admirou, e mesmo encorajou os trabalhos da es-
cola de Zurique, e pas a teoria analitica em rela~ao com 0 que se
edificava em tomo de Bleuler, ele, no entanto, se manteve bastante
afastado. Ele se interessou em primeiro lugare essencialmente
pela paranoia. E para indicar-Ihes imediatamente urn ponto de refe-
rencia ao qual voces poderao se reportar, lembro-Ihes. que no fim
da observa~ao do caso Schreber, que e 0 texto maior de sua dou-
trina concemente as psicoses, Freud tra~a uma linha divisora de aguas,
se assim posso me exprimir, entre paranoia de um Iado e, de outro,
tudo 0 que gostaria, diz ele, que fosse chamado parafrenia, e que
corresponde exatamente ao campo das esquizofrenias. Ai esta uma
referencia necessaria a inteligencia do que diremos mais adiante -
para Freud, 0 campo das psicoses se divide em dois.

o que abrange 0 termo psicose no dominio psiqui.hrico? Psicose
nao e demencia. As psicoses sao, se quiserem - nao ha razao para
se dar ao luxo de recusar empregar este termo -, 0 que corresponde
aquila a que sempre se chamou, e a que legitimamente continua se
chamando, as IO/lcuras. E nesse dominio que Freud faz a partilha.
Ele nao se envolveu com nosologia em materia de psicose mais do
que isso, nesse ponto porem, ele e bem claro, e tendo em vista a
qualidade de seu autor, nao podemos considerar essa distin~ao negli-
genciavel. \

Nisso, como acontece, Freud nao esta em absoluto de acordo
com 0 seu tempo. Estara muito atrasado? Estara muito avanyadb?
Ai esta a ambigiiidade. A primeira vista, ele esta muito atrasado.

Eu nao lhes posso fazer aqui 0 hist6rico da paran6ia desde que
ela surgiu, com urn psiquiatra discfpulo de Kant, no intcio do se-
culo XIX, mas saibam que no seu maximo de extensao, dentro da

psiquiatria alema, ela abrangia mais ou menos inteiramente as lou-
curas - setenta por cento dos doentes dos manicamios portavam
a etiqueta paranoia. Tudo 0 que chamamos psicose ou loucura era
paranoia.

Na Fran~a, a palavra paranoia, no momenta em que foi intro-
duzida na nosologia - momenta extremamente tardio, que entra em
jogo faz uns cinqiienta anos -, foi identificada com alguma coisa
de fundamentalmente diferente. Um paranoico - pelo menos antes
que a tese de um certo Jacques Lacan tenha tentado lan~ar uma
grande perturba~ao nos esptritos, que se limitou a urn pequeno elr-
culo, ao pequeno cfrculo que convem, 0 que faz com que nao se fale
mais hoje dos paran6icos como antes -, urn paran6ico era llma
pessoa ma, urn intolerante, urn tipo de mau humor,orgulho, des-
confian~a, suscetibilidade, sobrestima~ao de si mesmo. Essa cara~te-
nstica constituta 0 fundamento da paran6ia - quando 0 paranOlco
era por demais paran6ico, ele acabava por delirar. Tratava-semenos
de uma concep~ao que de uma clinica, alias muito fina.

Eis mais ou menos, eu nao for~o em nada, 0 ponto em que
esblvamos na Fran~a ap6s a difusao da obra do Sr. Genii-Perrin
sobre a Constitui~iio paran6ica, que tinha feito prevalecer a noc;ao
caracteriol6gica da anomalia da personalidade, constitutda essencial-
mente - a estilo do livro traz consigo a marca dessa inspir~ao -
pelo que se pode qualificar deestrutura' perversa do carater. Como
todo perverso, ocorria ao paran6ico sair dos limites, e cair nesta
hornvel loucura, exagero desmedido dos tra~os de seu carater in-
tratavel.

Essa perspectiva pode ser designada como psicol6gica, psicolo-
gizante ou mesmo psicogenetica. Todas as referencias formais a uma
base organic a, ao temperamento por exemplo, nao mudam nada at
- na verdade, tratava-se de uma genese psicol6gica. Alguma coisa
se define e e apreciada em certo plano, e 0 desenvolvimento decoue
de modo continuo, com uma coerencia autanoma que se basta em
seu campo pr6prio. E por isso que se tratava, em suma, de psicologia,
apesar do repudio desse ponto de vista que se achana pena do
autor.

Tentei n·a minha tese promover urn outro ponto de vista. Eu
ainda era evidentemente urn jovem psiquiatra, e fui ai introduzido
em muito pelos 'trabalhos, pelo ensino direto, e ousaria mesm? di.zer
pela familiaridade de alguem que desempenhou urn p~pel mUlto m~-
portante na psiquiatria francesa daquela epoca, e que. e 0 ~r .. de ele-
rambauIt, de quem evocarei a pessoa, a a~ao e a mfluencla nesta
fala~iio preliminar.



Para os que entre voces so tern de sua obra urn conhecimento
aproximativo, ou por ouvir dizer - deve haver ai urn certo numero
nesse caso -, 0 Sr. de Clerambault passa como tendo sido 0 selva-
gem defensor de uma COnCep!;aOorganicista extrema. Ai estava cer-
tamente 0 designio expIfcito de muitas de suas exposi!;oes teoricas.
Entretanto, nao creio que seja a partir dai que possa ser estabelecida
uma perspectiva justa, nao somente sobre a influencia que efetiva-
mente puderam ter sua pessoa e seu ensino, como tambem sobre 0
verdadeiro alcance de suas descobertas.

E uma obra que, independentemente de suas visadas teoricas,
tern urn valor clinico concreto - e considenivel 0 numero das sfn-
dromes clinicas que foram assinaladas por Clerambault de maneira
completamente original e que desde entao se acham integradas ao
patrimonio da experiencia psiqui<itrica. Ele trouxe coisas preciosas
nunca vistas antes dele e jamais retomadas depois, falo de seus estu-
dos das psicoses determinadas pelos toxicos. Numa palavra, na ordem
das psicoses Clerambault continua absolutamente indispensavel.

A nO!;ao de automatismo mental esta aparentemente polarizada
na obra e no ensino de Clerambault pelo cuidado de demonstrar 0

carater fundamentalmente anideico, como ele se cxprimia, dos feno-
menos que se manifestam na evolu!;ao da psicose, 0 que quer dizer
nao conforme a uma sequencia de ideias - isso nao faz muito mais
sentido, que pena!, que 0 discurso do mestre. Essa referencia!;ao
se faz, pois, em fun!;ao de uma compreensibilidade suposta. A refe-
rencia primeira a compreensibilidade serve para determinar 0 que
justamente produz ruptura e se apresenta como incompreensivel.

Ai esta uma aSSUn!;aOsobre a qual seria exagerado dizer que
e bastante ingenua, ja que nao resta duvida de que nao ha uma que
seja mais comum - e, temo, presente entre voces ainda, pelo menos
entre muitos de voces. 0 progresso maior da psiquiatria, desde a
introdu!;ao deste movimento de investiga!;ao que se chama psicana-
lise, consistiu, acredita-se, em restituir 0 sentido na cadeia dos feno-
menos. Isso nao e falso em si. Porem, 0 que e falso, e conceber que
o sentido de que se trata e aquele que se compreende. 0 que terfa-
mos aprendido de novo, de acordo com 0 que se pensa de maneira
ambiente nas salas de plantao1, expressao do sensus commune dos
psiquiatras, e compreender os doentes. E uma pura miragem.

A nO!;aOde compreensao tern uma significa!;ao muito nitida. E urn
mobil do qual Jaspers fez, com 0 nome de rela!;ao de compreensao,
o pivo de toda a sua psicopatologia dita geral. Isso consiste em pensar
que ha coisas que sac evidentes, que, por exemplo, quando alguem
esta triste e porque nao tern 0 que seu cora!;ao deseja. Nada mais
falso - ha pessoas que tern tudo 0 que os seus cora!;oes desejam

e que ainda assim sao tristes. A tristet:a e uma paixao de natureza
inteiramente outra.

Gostaria'de insistir. Quando voces dao urn tapa numa crian~a,
pois bern, isso se compreende, ela chora - sem que ninguem reflita
que nada em absoluto a obrigue a chorar. Lembro-me do garotinho
que, quando recebia urn tapa, perguntava - E um carinho ou uma
palmada? Se the dissessem que era uma palmada, ele chorava, isso
fazia parte das conven!;oes, da regra do momenta, e, se fosse urn
carinho, ficava encantado. Alias, isso nao esgota a questao. Quando
se recebe urn tapa, ha certamente muitas outras maneiras de respon-
der a isso do que chorando, pode-se revida-Io, e tambem dar a outra
face, pode-se tambem dizer- Bata, mas escute. Vma imensa varie-
dade de seqiiencias se apresenta, as quais sac negligenciadas na
no!;ao de rela!;ao de compreensao tal como a explicita 0 Sr. Jaspers.

Voces podem de h9je ate a proxima vez se reportar a seu capi-
tulo intitulado "A no!;ao de rela!;ao de compreensao". As incoeren-
cias logo aparecem - essa e a utilidade de urn discurso firme.

A compreensao so e evocada como uma rela!;ao sempre no
limite. Desde que dela nos aproximamos, ela e, a rigor, inapreen-
sivel. Os exemplos que Jaspers considera como os mais manifestos
- seus pontos de referencia, com os quais confunde apressadamente
e de maneira for!;ada a propria no!;ao - sac referencias ideais. Mas
o que e surpreendente e que ele nao pode evitar, no seu proprio
texto, e apesar de toda a arte que ele possa por para sustentar essa
miragem, de dar os exemplos que sempre foram precisamente refu-
tados pelos fatos. Por exemplo, 0 suicida que da testemunho de uma
inclina!;ao para 0 decllnio, para a morte, parece que cada urn poderia
dizer - mas unicamente se vamos procura-Io para faze-Io dizer
assim - que ele se produz mais facilmente no declinio da natureza,
isto e, no outono. Ora, sabe-se ja M muito tempo que se suicidam
muito mais na primavera. Isso nau e mais nem menos compreensivel.
Surpreender-se com 0 fato de que os suicfdios sejam niais numerosos
na primavera do que no outono, nao pode repousar senao sobre essa
miragem inconsistente que se chama rela!;ao de compreensao, como
se houvesse 0 que quer que seja. que, nessa ordem, jamais pudesse
ser apreendido.

Acaba-se assim por conceber que a psicogenese se identifica com
a reintrodu!;ao, relativamente ao objeto psiquiatrico, dessa famosa re-
la!;ao. E muito dificil, na verda de, conceber isso, porque e literal-
mente inconcebivel, mas como todas as coisas que nao sac exami-
nadas bem de perto, pres as num verdadeiro conceito, isso continua
sendo uma suposi!;ao latente, e esta e latente a toda mudan<;a de
cor da psiquiatria M cerca de uns trinta anos. Pois bern, se a psico-



genese e isso, eu digo - porque penso que a maioria de voces san
capazcs a partir de agora de sacar isso, ap6s dois anos de ensino
sobre 0 simb6lico, 0 imagimirio e 0 real, e eu 0 digo tambem para
as que ai ainda pao estavam - que 0 grande segredo Ciapsicanalise
e que nao ha psicogenese. Se a psicogenese e isso, e justamente aquilo
de que a psicanalise esta mais afastada, por todo 0 seu movimento,
por toda a sua inspiragao, por toda sua for~a, por tudo 0 que cIa
trouxe, por tudo aquilo para 0 qual ela nos conduz, por tudo aquilo
em que ela deve nos manter.

Uma outra maneira de exprimir as coisas, e que vai muito mais
longe, e dizer que 0 psicol6gico se tentamos examimi-Io bem de
perto, e 0 etol6gico, 0 conjunto dos comportamentos do individuo,
biologicamente falando, nas suas rela~6es com seu meio natural. Bis
uma defini~ao legitima da psicologia. Ai esta uma ordem de rela~6es
de fatQ, uma coisa objetivavel, urn campo suficientemente bem limi-
tado. Mas, para constituir urn objeto de ciencia, e preciso ir urn
pouquinho mais a16m. Da psicologia humana, e preciso dizer 0 que
dizia Voltaire da hist6ria natural, a saber: que ela nao e tao natural
assim, e, em resumo, que ela e 0 que ha de mais antinatural. Tudo
o que, no comportamento humano, e da ordem psicol6gica esta sub-
metido a anomalias tao profundas, apresenta a todo instante para-
doxos tao evidentes, que surge 0 problema de saber 0 que e preciso
nela introduzir para que a gata encontre seus filhotes.

Se se esquece 0 relevo, a mola essencial da psicamilise, volta-se
a falar - 0 que e naturalmente a inclina~ao constante, quotidian a-
mente constatada, dos psicanalistas - sobre toda sorte de mitos for-
mados ha certo tempo, 0 qual resta definir, e que se situa mais ou
menos no fim do seculo XVIII. Mito da unidade da personalidade,
mito da sintese, mito das fun~6es superiores e inferiores, confusao
a respeito do automatismo, todos esses tipos de organiza~ao do cam-
po objetivo mostram a todo instante a quebra, 0 despeda~amento,
a di)acera~ao, a nega~ao dos fatos, 0 desconhecimento da experiencia
mais' imediata.

Dito isso, nao se enganem neste ponto - nao estou aqui me
deixando levar pdo mito dessa experiencia imediata que e 0 fundo do
que se .~hama psicologia, e mesmo psicamilise existencial. A expe-
riencia i'rnediata nao tern mais privilegios para nos deter, nos cativar,
como nao os tern em qualquer outra ciencia. De forma alguma ela
e a medida da elabora~ao a que devemos afinal chegar. 0 ensina-
mento freudiano, nisto inteiramente conforme ao que se produz no
resto do dominio cientffico - por mais diferente que devessemos
concebe-Io do mito que e 0 nosso -, faz intervir m6beis que estao
aMm da experiencia imediata e nao podem de forma alguma ser

apreendidos demaneira sensivel. Af como na fisica, nao e a cor
que retemos" em seu carater sentido e diferenciado pela experiencia
direta, e algo que esta atras, e que a condiciona.

A experiencia freudiana nao e de forma alguma pre-conceitual.
Nao e uma experiencia pura. E uma experiencia realmente estrutu-
rada por algo de artificial que e a relac;:aoanaHtica, tal como e cons-
tituida pela confissao que 0 sujeito vem fazer ao medico, e pelo
que 0 medico dela faz. E a partir desse modo operat6rio primeiro
que tudo se elabora.

Atraves desse lembrete, voces ja devem ter reconhecido as tres
ordens sobre as quais repiso para voces 0 quanta das sac necessa-
rias a fim de compreender 0 que quer que seja da experiencia anaHtica
- a saber: 0 simb6lica, 0 imaginario e 0 real. .

o simb61ico, voces 0 viram apareccr ainda ha pouco no mo-
menta em que fiz alusao, e atr<j:vesde duas abordagens diferentes,
ao que esta alem de toda compreensao, no int.erior do qual toda
compreensao esta inserida, e qi.re.·~xerce uma influencia tao mani-
festamente perturbadara nas rela~6es humanas e inter-humanas.

o imaginario, voces 0 viram tambem transparecer pela referen-
cia que fiz a etologia aQimal, isto e, a suas form as cativantes, ou
captadoras, que constituem os trilhos pelos quais 0 compartamento
animal e conduzido aos seus fins naturais. 0 Sr. Pieron, que nao esta
para n6s em odor de santidade, intitulou urn de seus livros, A sen-
sariio, guia de vida. E um beHssimo titulo, mas nao sei se ele se
aplica tanto a sensa~ao quanta 0 diz, e 0 conteudo do livro certa-
mente nao 0 confirma. 0 que e exato nessa perspectiva e que
a imagimlrio e sem duvida guia de vida para todo 0 campa animal.
Se a imagem desempenha igualmente urn papel capital no campo
que e 0 nosso, esse papel e inteiramente retomado, refeito, reanimado
pela ordem simb61ica. A imagem e sempre mais ou menos integrada
nessa ordem que se define no homem, lembro isso a voces, por seu
carater de estrutura organizada.

Que diferen~a ha entre 0 que e da ordem imaginaria ou real,
c 0 que e da ordem simb6lica? Na ordem imagimiria, ou real, n6~
temos sempre mais e menos, urn limiar, uma margem, uma contl-
nuidade. Na ord~m simb6lica, todo elemento vale como oposto a
urn outro.

Tomemos urn exemplo no domfnio em que comec;:amos a nos
introduzir. .

Urn de nossos psic6ticos conta-nos em que mund? estran~o ele
cntroll ja ha algum tempo. Tudo para ele tornou-se. slgno. Nao. s~-
mente de e espiado, observado, vigiado. falam dele, ]ulgam-no, l~dl-
cam-no, olham-no, dao-lhe uma piscadela de olho, mas tudo ISS0



invade voces van ver imediatamente a ambigiiidade se estabcle-
eer --:- 0 ~ampo dos objetos reais inanimados, nao-humanos. Olhe-
mos lSSOal um pouco mais de perto. Se ele encontra na rua urn carro
vermelho - um carro nao e um objeto natural - nao e por acaso
dini ele, que esse passou naquele exato momento. ' ,

Interroguemo-nos a respeito dessa intui~ao delirante. Esse carro
tern uma significa~ao, mas 0 sujeito e muito freqiientemente inca-
paz de precisar qual. Sera ela favoravel? Sera amea~adora? Sem
duvida, 0 carro esta ali por alguma razao. Desse fenomeno, seja
ele 0 mais indiferenciado, podemos ter tres concep~6es completa-
mente diferentes.

.Pode~os en.carar a coisa sob 0 angulo de uma aberra~ao per-
eephva. Nao crelam que estejamos tao longe disso. Nao faz muito
tempo, era n~sse nivel que era .~osta ~ questao de saber 0 que
de uma manelra elementar 0 sUJelto ahenado sentia. Talvez fosse
ele urn daltonico, que ve verde 0 vermelho, e inversamente. Tal-
vez ele nao distinga a cor.

Podemos ainda encarar 0 encontro com 0 carro vermelho no
registro do que se passa quando 0 pintarrox02 encontrando urn seu
congenere, exibe-lhe 0 plastrao que the da d seu nome. Demons-
t~o~-se que es~~ yestimenta dos passaros corresponde a guarda dos
hmltes do terntono, e que 0 encontro por si so determina urn certo
com~or~ame~t~ ~m rela~ao ao adversario. 0 vermelho tern aqui uma
fun~ao Imagmana que, na ordem precisamente das rela~6es de com-
P!een~ao, .traduz-se pelo fato de que esse vermelho para 0 sujeito
te-Io-a felto ver vermelho, parecer-lhe-a trazer em si mesmo 0
caniter expressivo e imediato da hostilidade ou da colera.

Enfim, podemos compreender 0 carro vermelho na ordem sim-
bolica, ~ sab~r, como e compreendida a cor vermelha num jogo de
cartas, lStO e, enquanto oposta ao preto, como fazendo parte de
Uma linguagem ja organizada.

Eis os tres registros distinguidos, e distinguidos tambem os tres
pIanos nos quais pode ser introduzida nossa suposta compreensao
do fenomeno elementar.

Sem duvida a Traumdeutung e uma cria~ao tamb6m. Por mais
que se diga qU,eja se tinham interessado pelo sentido do sonho, isso
nao tern absolutamente nada a ver com este trabalho de pioneiro
que e feito diante de nossos olhos. Isso nao vai dar somente na
formula de que 0 sonho diz alguma coisa para voces, pois a unica
coisa que interessa a Freud e a elabora~ao atraves da qual ele 0 diz
- ele 0 diz como se fala. Isso jamais tinha side visto. Tinha-se
podido perceber que 0 sonho tinha urn sentido, que se podia ler
nele alguma coisa, mas nao que 0 sonho fala.

Mas admitamos que a abordagem do sonho por Freud tenha
podido ser preparada pelas praticas inocentes que precederam sua
tentativa. Em compensa~ao, jamais houve nada de comparavel ao
modo como ele procede com Schreber. 0 que ele faz? Pega 0 livro
de urn paranoico, cuja leitura ele recomenda platonicamente no mo-
mento em que escreve a sua propria obra - niio deixem de Ie-to
antes de me lerem -, e dele nos da uma decifra~ao champollionesca,
ele 0 decifra do modo como se decifram hieroglifos.

Entre todas as produ~6es literarias do tipo discurso de defesa
de advogado, entre todas as comunica~6es dos que, passados alem
dos limites, nos falam da experiencia estranha que e a do psicotico,
a obra de Schreber e certamente uma das mais notaveis. Ha ai urn
encontro excepcional entre 0 genio de Freud e urn livro unico.

Eu disse genio. Sim, ha da parte de Freud um verdadeiro lance
de genio que nao deve nada a nenhuma penetra~ao intuitiva - 0

lance de genio do lingtiista que ve surgir varias vezes num texto
o mesmo signo, parte da ideia de que isso deve querer dizer alguma
coisa e chega a reconstituir 0 usa de todos os signos dessa lingua.
A identifica~ao prodigiosa que Freud faz dos passaros do ceu com
as jovens participa desse fenomeno - e uma hipotese sensacional
que permite reconstituir toda a cadeia do texto, compreender nao
so 0 material significante de que se trata, mas, ainda mais, recons-
tituiT a propria lingua, essa famosa lingua fundamental de que nos
fala Schreber. Mais claramente do que em qualquer outro lugar, a
interpreta~ao analitica se demonstra aqui simbolica, no sentido es-
truturado do termo.

Essa tradu~ao e com efeito sensacional. Mas, tomem cuidado,
ela deixa no mesmo plano 0 campo das psicoses e 0 das neuroses
6e a aplica~ao do metodo analitico nao liberasse nada mais que
Urna leitura de ordem simb6lica, ela se mostraria incapaz de dar
conta da distingao dos dois campos. E, pois, alem dessa dimensao
que se colocam os problemas que constituem 0 objeto de nossa
pesquisa deste ano.

A novidade do que Freud introduziu quando abordou a para-
noia e ainda mais notavel que em qualquer outro lugar - talvez
porque seja mais localizado e porque i~so se destaque mais em con-
traste com os discursos contemporftneos sobre a psicose. Vemos aqui
Freud proceder logo de saida coml uma audacia que tern a caracte-
ristica de urn come~o absoluto.



Ja que se trata do discurso, do discurso impresso, do alienado,
que estejamos na ordem simbolica e portanto indiscutivel. Isso posto,
qual e 0 material mesmo desse discurso? Em que nivel se desen-
volve 0 sentido traduzido por Freud? De que san tirados os elemen-
tos de nomea~ao desse discurso? De maneira geral, 0 material e 0
corpo proprio.
. A rela~ao ao corpo proprio caracteriza no homem 0 campo
no fim de contas reduzido, mas verdadeiramente irredutivel, do
imagimirio. Se alguma coisa corresponde no homem a fun~ao imagi-
naria tal como ela opera no animal, e tudo 0 que 0 relaciona de
uma, ma~eira eletiva, mas sempre tao pouco apreensivel quanta
possivel, a forma geral de seu corpo em que tal ponto e dito zona
e~?ge.na. Es~<!:rela~ao,. ~empre no limite do simbolico, so a expc-
nenCIa anahtlca permitlU apreende-Ia em suas ultimas insHincias.

Eis 0 que nos demonstra a analise simbolica do caso de
Schreber. SO pela porta de entrada do simbolico e que se consegue
penetra-Io.

As quest6es que se colocam pass am em revista exatamente as
categorias eficazes no nosso campo operatorio.

.E classico dizer que, na psicose, 0 inconsciente esta a super-
ficie, e consciente. Por isso mesmo nao parece que isso tenha
grande efeito em ser articulado. Nessa perspectiva, bast ante instru-
tiva em si mesma, podemos observar de saida que nao e pura e
simplesmente, como Freud sempre sublinhou, desse tra~o negativo
de ser urn Unbewusst, urn nao-consciente, que 0 inconsciente guarda
sua eficacia. Traduzindo Freud, dizemos - 0 inconsciente e uma
linguagem. Que ela seja articulada nem por isso implica que eia
seja reconhecida. A prova e que tudo se passa como se Freud
traduzisse uma Hngua estrangeira, e mesmo a reconstituisse recor-
tando-a. 0 sujeito esta simplesmente, no que diz respeito a sua
linguagem, na mesma rela~ao que Freud. A se supor que alguem
possa falar numa lingua que the seja totalmente ignorada, diremos
que 0 sujeito psicotico ignora a lingua que ele fala.

Essa metafora sera satisfatoria? Claro que nao. A guestao nao
6 tanto a de saber por que 0 inconsciente que esta ai, articulado
a flor da terra, permanece excluido para 0 sujeito, nao-assumido
- mas porque ele aparece no real.

Eu espero que haja urn numero suficiente entre voces para
se lembrar do comentario que 0 Sr. Jean Hyppolite nos havla feito
aqui da Verneinung, e lamento·a sua ausencia esta manha, que me

impede de assegurar-me de que eu nao deformo os termos que ele
destacou. (

o que sobressaia bem de sua analise desse texto fulgurante e
que, no que e inconsciente, tudo nao e somente recalcado, isto e,
desconhecido pelo sujeito apos ter sido verbalizado, mas que e pre-
ciso admitir, atnls do processo de verbaliza~ao, uma Bejahung
primordial, uma admissao no sentido do simbolico, que pode ela
propria faltar. .

Esse ponto e corroborado por outros textos, e especlalme~te
por uma passagem tao explicita quanta possiveI, onde Freud admlte
urn fenomeno de exclusao para 0 qual 0 termo Venverfung parece
valida, e que se ?istingue da Verneinung, a qu~l. se produz em uma
etapa muito ultenor. Pode acontecer que urn sUJelto recuse 0 acesso,
ao seu mundo simbolico, de alguma coisa que no entanto ele expe-
rimentou e que nao e outra coisa naquela circunstancia senao a
amea~a de castra~ao. Toda a continua~ao do desenvolvimento do
sujeito mostra que ele nada quer saber disso, Freud 0 diz textual-
mente no sentido do recalcado.

o que cai sob 0 golpe do recalque retorna, pois 0 recalque e
o retorno do recalcado san apenas 0 direito e 0 avesso de uma
mesma coisa. a recalcado esta sempre ai, e ele se exprime de ma-
neira perfeitamente articulada nos sintomas e numa multidao de
outros fenomenos. Em compensa~ao, 0 que cai sob 0 golpe da
Venverfung tern uma sorte completamente diferente.

Nao e inutil lembrar-Ihes a esse respeito minha cOmpara9aO
do ana passado entre certos fenomenos da ordem simbolica e 0 q~e
se passa nas maquinas, no sentido moderno do termo,~ essas ma-
quinas que nao falam ainda completamente, mas que van falar de
urn minuto para 0 outro. Elas san aliment adas corn pequenas cifras
e espera-se que nos deem 0 que ~eriamos. talv~z posto ~em.mil an.?s
para calcular. Mas nao podemos mtroduzlr COlsasno ClrcUlto a nao
ser respeitando 0 ritmo proprio da maquina - senao isso fica
abaixo do limiar, isso nao pode entrar nela. Pode-se retomar a
imagem. Sucede, entretanto, alem disso, que tudo 0 que e recusado
na ordem simbolica, no sentido da Verwerfung, reaparece no real.

o texto de Freud e a esse respeito sem ambigiiidade. Trata-se,
como voces sabem, do Homem dos Lobus, 0 qual nao deixa de
testemunhar tendencias e propriedades psicoticas, como ele 0 .de-
monstra na curta paranoia que far a entre 0 fim do tratamento de
Freud e 0 momenta em que ele e retomado ao nivel da observa~ao.
Pois bern, que ele tenha rejeitado todo .0 acesso a ~astr?~ao.:. no
entanto aparente na sua conduta, no reglstro da fun~ao slmbohca,
que toda a assun~ao da castra9aO por urn eu tenha se tornado para



Nosso esquema, lembro isso a voces, figura a interrup~ao da
palavra plepa entre 0 sujeito e 0 Outro e seu desvio pelos dois eu,
a e a', e suas rela~6es imagimirias. Vma triplicidade esta aqui indi-
cada no sujeito, que abrange 0 fato de que e 0 eu do sujeito que
fala normalmente a urn outro, e do sujeito, do sujeito S, em terceira
lJessoa. Arist6teles observava que nao convem dizer que 0 homem
pensa, mas que ele pensa com sua alma. Da mesma maneira, eu
digo que 0 sujeito se fala com 0 seu eu.

Porem, no sujeito normal, falar-se com 0 seu eu nao e nunca
. plenamente explicitavel, sua rela~ao com 0 eu e fundamentalmente
ambigua, toda assun~ao do eu e revogavel. No sujeito psic6tico ao
contrario, certos fenomenos elementares, e especialmente a alucina-
~ao que e a sua forma mais caracteristica, mostram-nos 0 sujeito
completamente identificado ao seu eu com 0 qual ele fala, ou 0 eu
totalmente assumido atraves do modo instrumental. E ele que fala
dele, 0 sujeito, 0 S, nos dois sentidos equfvocos do termo, a inicial S
e 0 Es alemao. E justamente 0 que se apresenta no fenomeno da
alucina~ao verbal. No momenta em que ela aparece no real, isto e,
acompanhada desse sentimento de realidade que e a caracteristica
fundamental do fenomeno elementar, 0 sujeito fala literalmente com
o seu eu, e e como se urn terceiro, seu substituto de reserva, falasse
e comentasse sua atividade.

Eis aonde nos levani este ana nossa tentativa de situar em
rela~ao .aos tres registros do simb6lico, do imaginario e do real as
diversas formas da psicose. Ela nos permitira precisar em suas ins-
ti'mcias ultimas a fun~ao a dar ao eu na cura. E a questao da rela~ao
de objeto que se entreve no limite.

o manejo atual da rela~ao de objeto, no quadro de uma reta-
~ao analitica concebida como dual, esta fundado no desconheci-
mento da autonomia da ordem simb6lica, que acarreta automatic a-
mente uma confusao do plano imaginario e do plano real. A rela~ao
simb6lica nao e nem por isso eliminada, pois que se continua fa-
lando (e mesmo que s6 se falia isso), mas resulta desse desconheci-
mento que aquilo que demanda fazer-se reconhecer no sujeito no
pr6prio plano da troca simb6lica autentica - que nao e taa facil de
ser atingida uma vez que ela e perpetuamente interlerida - e substi-
tufdo por urn reconhecimento do imagimirio, da fantasia. Autenti-
ficar assim tudo 0 que no sujeito e da ordem do imaginario e,
propriamente falando, fazer da analise a antecamara da loucura, e
n6s s6 ternos e de ficar admirados qu(;"isso nao leve a uma aliena-
~ao mais profunda - sem duvida, esse fato indica bastante que,
para ser 10uco, e necessario alguma predisposi~ao, se nao alguma
condi~ao.

ele impossivel, tern liga~ao muito estreita com 0 fato de que lhe
tenha sucedido ter tido na infancia uma curta alucinal;ao cujos de-
talhes extremamente precisos ele relata.

A cena e a seguinte. Brincando com a sua faca ele cortou 0
de?~, que s6 ficou. p're.so mesmo. por urn pedacinh~ de pele. 0
sUJelto conta ~ss: epIsodIO num estIlo calcado no vivido. Parece que
toda referencIa~ao temporal tenha desaparecido. Ele sentou-se em
s~guida num banco, ao lade de sua ama, que e justamente a con-
fldente de suas primeiras experiencias, e nao tevea coragem de
falar com ela sobre isso. Quao significativa esta suspensao de toda
possibilidade de falar. - e precisamente com a pessoa a quem ele
fal~va de tudo, e especialmente de coisas dessa ordem. Ha at urn
abIsmo, . uma imersao temporal, urn corte de experiencia depois
do que res~lta .que nao M absolutamente nada, tudo acabou, nao
fa!emos maIS dISSO.A rela~ao que Freud estabelece entre esse fe-
nom,eno e esse especialissimo niio saber nada da coisa, mesmo no
~entldo do recalcado, expresso em seu texto, traduz-se por isto: 0 que
e recusado na ordem simb6lica res surge no real.

Ha .uma rela~ao estreita entre, de urn lado, a denega~ao e 0
~eapareclmento x:a. ordem puramente intelectual do que nao esta
~ntegrado pel~ sUJelto, e, de outro, a Verwerjung e a alucina~ao, isto
e, 0 reapareclmento no real do que e recusado pelo sujeito. Ha ai
uma gama, urn leque de rela~6es.

De que se trata em 1}mfenomeno alucinat6rio? Esse fenomeno
te~. sua fon,te ~~ que ~ham~remos provisoriamente a hist6ria do
sUJelto no sI~bohco. ~ao sel se manterei sempre essa conjun~ao
de termos, pOlS toda hlstoria e por defini~ao simbOlica, mas guar-
demos por ora ,a. f6rm~la. A ?istin~ao essencial e esta: a origem do
r~ca,lc,ado neurotIco nao se sItua no simb6lico no meSillO nivel de
h:stona que 0 do recalcado de que se trata na psicose, mesma se
~a ~ela~6es entr~ o~ conteudos do modo mais estreito. Bssa dis-
tm~ao traz por SI so uma chave que permite formular 0 problema
de uma maneira muito mais simples do que se fez ate aqui.

E: 0 ~esmo caso do esquema do ana passado, no que concernea alucma~ao verbal.



Como em Viena, urn rapaz encantador, ao qual eu tentava
explicar algumas coisinhas, me perguntasse se eu acreditava que as
psicoses eram ou nao organicas, eu the disse que esta questao estava
'completamente superada, que ja havia muito tempo que eu nao·fazia
diferen~a entre a psicologia e a fisiologia, e que certamente nao se
toma louco quem quer, como eu havia pregado na parede de minha
sala de plantao naquele tempo antigo, urn pouco arcaico. Mas nem
por isso deixa de ser menos verdade que e a uma certa maneira
de manejar a rela~ao anaHtica que consiste em autentificar 0 imagi-
nario, em substituir 0 reconhecimento no plano simb6lico pelo
reconhecimento no plano imaginario, que e precise atribuir os casos
bem conhecidos de desencadeamento bastante rapido de deHrio mais
ou menos persistente, e as vezes definitivo. .

o fato de que uma analise possa desencadear uma psicose
desde os seus primeiros momentos e bem conhecido, mas nunca
ninguem explicou por que. E evidentemente fun~ao das disposi~6es
do sujeito, mas tambem de urn manejo imprudente da rela~ao de
objeto.

Creio nao ter podido fazer mais hoje do que ter despertado 0
interesse de voces para 0 que vamos estudar.

E utH ocupar-se da paranoia. Por mais ingrato e arido que isso
possa ser para nos, e ao mesmo tempo a purifica9ao, a elabora9ao\
e 0 exercicio das n090es freudianas, e da mesma feita nossa
forma~ao na analise. Espero ter feito voces sentirem em que esta
elabora~ao nocional pode ter uma incidencia das mais diretas sobre
a maneira como pensaremos, ou como nos absteremos cuidadosa-
mente de pensar, 0 que e e 0 que deve ser a experiencia de cada dia.

Critica de Kraepelin.
A inercia dialetica
Seglas e a alucinat;iio psicomotora
o presidente Schreber.

Quanto mais se estuda a historia da n09ao de paranoIa, mais
ela se mostra significativa, e mais se percebe 0 ensinamento que se
pode tirar do progresso, ou da ausencia de progresso - como
voces quiserem - que caracteriza 0 movimento psiquiatrico.

Nao ha, afinal de contas, n~ao mais paradoxa!. Se na ultima
vez tive 0 cuidado em colocar a loucura no primeiro plano, e que
se pode de fato dizer que, com' a palavra paranoia, os autores ma-
nifestaram toda a ambigtiidade presente no uso do velho termo
loucura, que IS 0 termo fundamental do comum.

Nao· e de ontem que data esse termo, nem mesmo do nasci-
mento da psiquiatria. Sem me entregar aqui a uma demonstra~ao
demasiado facH de erudi~ao, lembrarei a voces apenas que a refe-
rencia a loucura faz parte desde ha muito da linguagem da sabedoria,
ou pretendida como tal. Desse ponto de vista, 0 famoso Elogio da
loucura continua a ter todo 0 seu valor, 0 de identifica-Ia ao com-



portam~nto humane normal - ainda que esta ultima expressao nao
tenha sldo empregada naquela epoca. 0 .que era entao dito na lin-
guagem dos filosofos, de filosofo para filosofo, acabou com 0 tempo
por ser levado a serio, tornado ao pe da letra - v'irada que se
operou com Pascal, 0 qual formula, com todo 0 acento do grave e
do meditado, que sem duvida ha. uma loucura necessaria, que nao
ser louco da loucura de todo 0 mundo seria ser louco de uma outra
forma de loucura.

Vendo os paradoxos imp'1icitO'Snas premissas dos te6ricos,
esses lembretes nao sao inuteis. Pode-se dizer que, ate Freud, re-
duziu-se a loucura a urn certo numero de modos de comportamento,
de' patterns, enquanto outrO'S pensavam reputar assim 0 comporta-
mento de todo 0 mundo. No fim de contas, a difer,en~a, pattern por
pattern, nao salta aos olhos. 0 destaque nunca foi completamente
dado, que permitisse ter-se uma imagem do que e uma conduta
normal, e mesmo compweensivel, ~ distingui-Ia da conduta propria-
mente paranoica.

Continuemos no nivel das defini~6es. 0 recorte da paranoia
era incontestavelmente muito mais ample durante todo 0 seculo XIX
do que 0 foi a partir do fim do seculo passado, isto e, por volta de
1899, por ocasiao da 4." ou 5." edi~ao do Kraepelin. Kraepelin per-
maneceu por muito tempo ligado a no~ao vaga de que grosso modo
o homem que 6 experiente sabe, por uma especie de senti do, reco-
nhecer 0 indice natural. 0 verdadeiro dom medil.:o e 0 de ver 0 indice
que recorta bem a realidade. SO em 1899 e que ele introduz uma

. subdivisao mais reduzida. Ele faz convergir as antigas paranoias den-
tro do quadro da demencia precoce, criando 0 setor paranoide, e
emite entao uma defini~ao bastante interessante da paranoia, defini-
~ao que a distingue dos outros modos de delirios paranoicos com os
quais estava ela ate entao confundida.

A paran6ia se distingue dos outros porque ela se caracteriza
pelo desenvolvimento insidioso de causas internas, e, segundo uma
evolufiio continua, de um sistema delirante, duravel e impossivel
de ser abalado, e que se instala com uma conservafiio completa da
clareza e da.ordem no pensamento, no querer e na afiio.

Essa defini~ao que se deve a pena de urn clinico eminente tern
isto de notavel: ela contradiz ponto por ponto todos os dados da
clinica. Nada nela 6 verdadeiro.

o desenvolvimento nao e insidioso, ha sempre acessos, fases.
Parece-me, mas nao estou totalmente certo disso, que fui eu quem
introduziu a no~ao de momenta fecundo. Este momenta fecundo
sempre e sensivel no inicio de uma paranoia. Ha sempre uma
ruptur~ no que Kraepelin mais adiante chama de a evolu~ao continua

de urn delirio na dependencia de causas internas. E absolutamente
evidente que nao se pode limitar a evolu~ao de uma paranoia as
causas internas. Para nos convencermos disso, basta-nos passar ao
capitulo "Etiologia" de seu manual e ler os autores contempodlneos,
Serieux e Capgras, cujo trabalho data de cinco anos mais tarde.
Quando as causas que desencadeiam uma paranoia sao procuradas,
sempre se da import ancia, com 0 ponto de interroga~ao necessario,
a urn elemeBto emocional na vida do sujeito, a uma crise vital que
se liga realmente a suas rela~6es externas, e seria muito surpreen-
dente que nao .se tenha side conduzido a isso em se tratando de urn
delirio que se caracteriza essencialmente como urn delirio de rela-
~6es -:- termo que nao e de Kretschmer, e sim de Wernicke.

Eu leio - evolufiiO continua de um sistema delirante duravel
e impossivel de ser abalado. Nada mais falso - 0 sistema delirante
varia, quer ele tenha side abalado ou nao. Na vcrdade, a questao
me parece secundaria. Essa varia~ao resulta da interpsicologia, das
interven~6es do exterior, da conserva~ao ou da perturba~ao de uma
certa ordem no mundo em torno do·doente. Ele esta longe de nao
levar tudo isso em conta, e procura, no curso da evolu~ao de seu
delirio, fazer esses elementos entrar em composi~ao com 0 seu
delirio.

Que se instala com uma conservafiio completa da clareza e da
ordem no pensamento, no querer e na afiio. Sem duvida. Mas tra-
ta-se de saber 0 que e clareza e ordem. Se alguma coisa que merece
esses nomes pode ser reconhecida na exposi~ao que 0 sujeito faz
de seu delirio, cumpre ainda precisar 0 que se entende por isso; e
esta interroga~ao 6 de tal natureza que implica as no~6es que estao
em causa. Quanto ao pensamento, ao querer e it a~ao, estamos at
muito mais para tentar defini-Ios em fun~ao de um certo numero
de comportamentos concretos, na categoria dos quais 0 da loucura,
do que para deles partir como de no~6es adquiridas. A psicologia
academic a parece-nos dever ser de novo empreendida antes de poder
liberar conceitos bastante rigorosos para serem trocados, ao menos
no nivel da nos~a experiencia.

De que resulta a ambigiiidade do que se produziu em torno
da no~ao de paranoia? De muitas coisas, e talvez de uma insufi-
ciente subdivisao clinica. Penso que os psiquiatras que estao entre
voces' tern bastante conhecimento dos diferentes tipos clinicos, para
saber, por exemplo, que urn delirio de interj)reta~ao nao e de modo
alguJI!.a mesma coisa que urn delirio de reivindica~ao. Ha igualmen-
te razao para distingUlr entre as psicoses paranoicas e as psicoses
passionais, diferen~a admiravelmente revelada pelos trabalhos de
meu mestre Oerambault, cuja fun~ao, papel, personalidade e dou-



trina comecei a indicar-lhes na ultima vez. Precisamente na ordem
das distin~6es psicologicas e que sua obra ganha 0 maior alcance.
Isso quer dizer que sera preciso espalhar tipos clinicos, chegar a
uma certa pulverulencia? Nao penso assim. 0 problema que se
col~ca para n6s tern como objeto 0 quadro da paran6ia no seu
conJunto.

Urn seculo de elfnica nao fez senao derrapar continuamente
em torno. do problema. Cada vez que a psiquiatria avan~ou urn
PO?c~, f01 aprofundada: logo perdeu 0 terreno conquistado pela
propna forma de conceltuar 0 que era imediatamente sensfvel nas
obs.erva~oes. Em parte alguma a contradi<;:ao que ha entre obser-
v~<;:aoe teoriza<;:aoesta malS patente. Pode-se quase dizer que nao M.
dlscurso da loucura mais manifesto e mais sensfvel que 0 dos
psiquiatras, e precisamente acerca da paran6ia.

Ha alguma coisa que me parece ser inteiramente do ambito do
problema. Se voces lerem, por exemplo, 0 trabalho que fiz sobre· a
psicose paran6ica, verao que enfatizo nele 0 que chamo, tomando
emprestado 0 termo a meu mestre Clerambault, os fenomenos ele-
mentares, e que tento demonstrar 0 carater radicalmente diferente
desses fenomenos em rela~ao ao que quer que seja que possa ser
tirado do que se chama a dedu~ao ideica, isto e, do que e com-
preensfvel para todo 0 mundo. .

Desde aquela epoca, sublinhei com firmeza que os fenomenos
elementares nao sao mais elementares que 0 que esta subjacente ao
conjunto da constru<;:ao do delirio. Sao eleIl1entares como 0 e, em
rela<;:aoa uma plant a, a folha em que se podera ver urn certo deta-
lhe do modo como as nervuras se imbricam e se inserem - ha
alguma coisa de comum a toda planta que se reproduz em certas
formas que. comp6em sua totalidade. Do mesmo modo, estruturas
analogas se encontram no nfvel da composi~ao, da motiva~ao, da
tematiza<;:ao do delfrio, e no nfvel do fenomeno elementar. Em ou-
tras palavras, e sempre a mesma for~ estruturante.. se e p"assfvel
assim nos exprimirmos, ~ esta trabalhando no delftjo,_quer --9_cJ>n-
sideremos em uma de suas gartes ou em sua totalidade.

o importante do fenomeno elementar nao· e pmtanto ser urn
nueleo inicial, urn ponto parasitario, como Clerambault se exprimia,
no interior da personalidade, em torno do qual 0 sujeito faria uma
constru<;:ao,uma rea~ao fibrosa destinada a enquista-Io envolvendo-o,
e ao mesmo tempo integra-Io, isto e, explica.-Io como dizem fre-

\
qiientemente. 0 delfrio nao e deduzido, ele reproduz a sua propria
for<;:a constituinte, e, ele tambem, urn fenomeno elementar. Isso
quer dizer que a no<;:aode elemento nao deve ser tom ada af de modo

diferente da de estrutura, estrutura diferenciada, irredutfvel a outra
coisa que ~ao ela mesma.

Esse motor da estrutura foi tiio profundamente desconhecido
que todo,? discurso, ao qual me referia ainda ha pouco, em torno
da patan01a traz as marcas desse desconhecimento. E uma prova que
voces podem fazer no decorrer da leitura de Freud e de quase todos
os autores - voces encontrarao af sobre a paranoia paginas, as
vezes capftulos inteiros, extraiam-nos de seus contextos leiam-nos,
em voz aHa, e verao os desenvolvimentos mais 'incrfveis concernen-
tes ao comportamento de todo 0 mundo. Pouco faHa para que
aquilo que Ii para voces ainda M pouco, da defini~ao da paran6ia
dada por Kraepelin, nao defina 0 comportamento normal. Voces
tornarao sempre a encontrar esse paradoxo, e ate em autores analis-
tas, quando precisamente eles se colocam no plano do que eu
chamava ainda ha pouco 0 pattern, termo de advento receIite em
sua dominancia atraves da teoria analitica, mas que nem por isso
deixava de Ili estar potencialmente ha muito tempo.

Eu relia, para preparar esta discussao, urn artigo ja antigo,
1908, no qual Abraham descreve 0 comportamento de urn demente
precoce, e sua dita inafetividade, a partir de sua rela~ao aos objetos.
Ei-Io que passou meses amontoando, pedra sobre pedra, seixos
ordinarios que parecem ser para ele 0 maior bem. Ora, a for<;:ade
amontoa-Io numa prateleira, esta se rompe, grande estrondo no
quarto, varrem tudo, e essa personagem, que parecia dar uma Hio
grande importancia aqueles seixos, nao presta a menor aten<;:aoao
que se passa, nao esbo<;:a0 menor protesto diante da evacua~ao
geral dos objetos de seus desejos. Simplesmente ele recome<;:a, vai
acumular outros tantos. AI esta 0 demente precoce.

Desse pequeno ap610go, gostarfamos de fazer uma fabula, que
mostraria que eo· que fazemos todo 0 tempo. Direi mesmo mais -
acumular um monte de coisas sem valor, dever considera-Ias de
urn dia para 0 outro como perdas e ganhos, e recome¢ar, isto e
um otimo sinal. Realmente, se 0 sujeito ficasse ligado ao que ele
perde, se nao pudesse suportaressa frustra<;:ao, e que se poderia
dizer que M supervaloriza~ao dos objetos.

Esses mobeis que se pretendem demonstrativos SaD de uma
ambigiiidade tao completa que se pode perguntar como a ilusao de
serem demonstrativos pode por urn so instante ser conservada, senao
por uma especie de obnubila<;:ao do sentido crftico que parece
apoderar-se do conjunto dos leitores logo que abram uma obra
tecnica, e especialmente quando se trata de nossa experiencia e de
nossa profissao.



Esta observagao que eu lhes fiz da ultima vez, segundo a qual
o compreensivel e urn termo sempre fugidio, inapreensivel, e sur-
preendente que ela nunca seja pesada como uma ligao primordial,
uma formulagao indispensavel para aceder a cHnica. Comecem pOl'
nao crer que voces compreendem. Partam da id6ia do mal-enten-
dido fundamental. Ai esta uma disposigao primeira, na falta da
qual nao ha verdadeiramente nenhuma razao para que voces nao
compreendam tudo e nao importa 0 que. Tal autor lhes da tal com-
portamento como lJ,m signa de inafetividade num certo contexto,
alhures sera 0 contrario. Que se recomece sua obra ap6s ter-lhe
acusado a perda, pode ser compreendido em sentidos completa-
mente opostos. Faz-se apelo de modo perpetuo a nog6es conside-
radas como estabelecidas, quando de modo algum elas 0 sao.

E ai aonde quero chegar - a dificuldade de abordar 0 pro-

f
blema da paran6ia resulta precisamente de que ela se situa no plano
da compreensao.
. 0 fenomeno elemental', irredutivel, esta aqui no nivel da in-

terpreta~ao.

Vou retomar 0 exemplo da ultima vez.
Temos entao urn sujeito para quem 0 mundo come~ou a ganhar

uma significagao. Que significa isso? Ele anda hii algum tempo
atormentado por fenomenos que consistem nisto: ele percebe que
se passam coisas na ru~,· mas quais? Interrogando-o, voces verao
que hci pont os que permanecem mistedosos para ele mesmo, e
outrossobre os quais ele se exprime. Em outros termos, ele sim-
boliza 0 que se passa em termos de significagao. Freqiientemente,
ele nao sabe, se voces examinarem as coisas bem de perto, se as
coisas sap favoraveis ou desfavoraveis para ele, mas ele procura 0

que indica tal comportamento de seus semelhantes, tal trago obser-
vado no mundo, nesse mundo que nunca e pur a e simplesmente
inumano pois que e compos to pelo homem. Ao falar com voces
do carro vermelho, eu procurava a esse respeito mostrar-Ihes 0
alcance diferente que pode assumir a cor vermelha, conforme seja
ela considerada em seu valor perceptivo, em seu valor imaginario e
em seu valor simb6lico. Nos comportamentos normais tambem, tra-
!r0s ate entao neutros, podem assumir urn valor.

I
;Que diz 0 sujeito afinal de contas, sobretudo num certo pe-

dodo de seu delirio?' Que hii significagao. Qual, ele nao 0 sabe,
mas ela vem no primeiro plano, ela se imp6e, e para .ele eia e per-

feitamente compreensivel. E justamente porque ela se situa no plano
da compreynsao como fenomeno incompreensivel, se, assim--\posso
dizer, IS que a paranoia e para nos Hio dificil de discernir,;e que ela
apresenta 'tambem urn interesse maior.

Se se porle falar nesse assunto de loucura de carater razoavel,
de conserva!rao da elareza, da ordem e do querer, e por causa desse
sentimento de que, par mais longe que nos adentr,emos no fenomeno,
estamos no dominio do compreensivel. Ainda qU1}ndo 0 que se
compreende nao pode nem mesmo ser articulado, denominado,'
inserido pelo sujeito em urn contexto que 0 explicite, isso ja se
situa no plano da compreensao. Trata-se de coisas que em si mes-
mas ja se fazem compreender. E em conseqiiencia, n6s nos sentimos
com efeito em condig6es de compreender. E a partir d'ai que nasce
a ilusiio - ja que se trata da compreensao, nos compreendemos.
Pois bem; de fato, nao.

Alguem fez isso ser observado, mas se limitou a essa observa-
!rao elementar. Trata-se de Charles Blondel, que, em seu livro sobre
A consciencia m6rbida, notava que 0 proprio das psicopatologias e
enganar a compreensao. E uma obra de valor, se bem que Blondel
se tenha obstinadamente recusado mais tarde a compreender 0 que
quer que seja do desenvolvimento das ideias. No entanto, e justa-
mente ai que convem retomar 0 problema - e sempre compre-
ensivel.

'Observa-se, na formagao que damos aos alunos, que e sempre
ai que convem dete-Ios. E sempre no momento em que eles com-
preenderam, em que se precipitaram para satisfazer 0 caso com uma
compreensao, que eles falharam na interpreta!rao que convinha ou
nao fazer. Isso se exprime em geral com toda a ingenuidade na
formula - 0 sujeito quis dizer isso. 0 que voces sabem a respeito?
o que ha de certo e que ele nao 0 disse. E na maioria das vezes, ao
ouvir 0 que ele disse, parece quando menos que uma questao teria
podido ser posta, que talvez ela teria bastado por si s6 para cons-
tituir a interpretagao valida, e ao menos para enceta-Ia.

Vou dar-Ihes agora uma ideia do ponto em que converge este
discurso. Que tal momenta da percepgao do sujeito, de sua dedugao
delirante, de sua explicagao de si mesmo, de seu dialogo com voces,
seja mais ou menos compreensivel, nao e 0 que e importante.
Acontece em certos desses pontos alguma coisa que pode parecer
caracterizar-se pelo fato de que hii com efeito urn nueleo comple-
tamente compreensivel, se voces se prenderem a isso. Nao tern es:"
tritamente interesse algum que ele 0 seja, 0 que e, ao contrario,
absolutamente surpreendente e que isso e inacessivel, inerte, estag-
nante em relagao a qualquer dialetica.



Tomemos a interpreta~ao ~lementar. Ela comport a sem duvida
urn elemento d.e sig~ifica~ao, mas esse elemento e repetitivo, ele
procede por ,reitera~oes: ,Po,de acontecer que 0 sujeito 0 elabore,
mas 0 que ha de garantIdo e que ele permaneceni, durante urn certo
tempo ao menos, sempre se repetindo com 0 mesmo sinal de
interroga~ao que ele comporta, sem que nunc a lhe seja dada ne-
nhumll;, resposta, nenhuma tentativa de integra-Io em urn dialogo.
o fenomeno esta fechado a toda composi~ao dialetica.

. Tomemos a psicose dita passional, que parece tao mais pro-
XIma do quese chama a normal. Se se insiste a esse respeito na
prevalencia da reivindica~ao, e que 0 sujeito nao pode engolir tal
perda, tal dana, e que toda a sua vida parece centrada em tomo
da compensa~ao do danG sofrido, e da reivindica~ao que ela acar-
reta. A processividade passa a tal ponto para 0 primeiro plano que
ela parece as vezes dominar em muito 0 interesse da aposta que ela
comporta. Ai esta tambem uma suspensao na diaIetica, certamente
centrada ?e ~an~ira totalm~n.te diferente que na do caso precedente.

A Eu lOd~queI-lhes ~a ultima vez em tomo de que gira 0 fe-
nomeno de lOterpreta~ao - ele se articula na rela~ao do eu e do
outro, na medida em que a teoria analltica define 0 eu como sem-
pre relativo. Na psicose passional, e evidentemente muito mais
perto do eu, do sujeito, que se situa 0 que se chama 0 nueleo com-
pree~sivel, que e de fato urn nueleo de inercia dialetica. Em suma,
precisamente por sempre ter radicalmente desconhecido, na feno-
m~~ologia da experiencia patologica, a dimensao dialetica, e que a
chmca se pergeu. Esse desconhecimento, pode-se dizer que ele
caracteriza uma elasse de espirito. Parece que, a partir da entrada
no campo da observa~ao cllnica humana, desde esse seculo e meio
em que ela. foi constituida como tal com os inicios da psiquiatria,
que, a partir do momenta em que nos ocupamos do homem, te-
nhamos desconhecid<:>radicalmente esta dimensao que parece, no·
entanto, em qualquer outro lugar, viva, admitida, manejada corren-
temente no sentido das ciencias humanas, a saber: a autonomia
da dimensao dialetica como tal.

Ha quem chame aten~ao para a integridade das faculdades
do sujeito paranoico. 0 querer, 0 agir, como dizia hli pouco 0
Sr. KraepeIin, parecem-nos, para ele, homogeneos a tudo 0 que
esperamos dos seres normais, nao hli em parte alguma deficit, falha,
perturba~ao das fun~6es. A coisa que se esquece e que 0 pr6prio
do :omportamento humano e a movencia dialetica das a~oes, dos
deseJos, e dos valores, que os faz nao somente mudar a todo
momento, mas de maneira continua, e ate mesmo passar a valores
estritamente opostos em fun~ao de urn rodeio do dialogo. Essa ver-

dade absolutamente primeira esta presente nas flibulas mais popu-
lares, que IIJostram 0 que era num momenta perda e desvantagem
tornar-se no instante seguinte a propria felicidade concedida pelos
deuses. A possibilidade do recolocar em quesHio a cada instante 0
desejo, a afei~ao, e mesmo a significa~ao mais perseverante de uma
atividade humana, a perpetua possibilidade de uma inversao· de
sinal em fun~ao da totalidade dialetica da posi~ao do individuo, e
experiencia tao comum que se fica estupefato de ver essa dimensao
esquecida, desde que se tern de tidar com urn semelhante, que se
quer objetivar.

Esquecida, ela nunc a 0 foi contudo completamente. Nos en-
contramos 0 seu tra~o cad:! vez que 0 observador se deixa guiar
pelo sentimento daquilo de que se trata. 0 termo interpreta~ao se
presta, no contexto dessa loucura razoavel em que ele se insere, a
todas as especies de ambigliidades. Fala-se de paranoia combinatoria
- como esse termo poderia ter sido fecundo se tivessem percebido
o que estavam dizendo, uma vez que e efetivamente na combina~ao
dos fenomenos que reside 0 segredo.

A questao que aqui foi suficientemente promovida por adquirir
todo 0 seu valor, a do Quem fala?, deve dominar toda a questao
da paranoia.

Eu a indiquei para voces ja na ultima vez ao lembrar-Ihes 0
carater central da alucina~ao verbal na paranoia. Voces sabem 0
tempo que se levou para perceber .0 que e no entanto algumas
vezes inteiramente visivel, ou seja, que 0 sujeito articula 0 que ele
diz ouvir. Foi preciso 0 Sr. Seglas e seu Iivro as Liroes clinicas. Por
uma especie de lance notavel no infcio de sua carreira, ele notou
que as alucina~oes verbais se produziam em pessoas em quem se
podia perceber, com sinais muito evidentes em certos casos, e em
outras observando-as urn pouco mais atentamente, que elas pr6-
prias estavam articulando, sabendo ou nao, ou nao querendo sabe-Io,
as palavras que eles acusavam as suas vozes de as terem pronun-
ciado. Isso constituiu uma pequena revolu~ao, a de perceber que a
alucina~ao auditiva nao tinha sua origem no exterior.

Entao, pensou-s~, e que ela a tern no interior, e 0 que hli de
mais tentador do que crer que isso correspondia a cosquinha de
uma zona dita ela propria sensoria? Resta saber se isso e apliclivel
ao dominio da Iinguagem. Haveria, a rigor, alucinac;oes psiquicas
verbais? Nao se trataria sempre, mats ou menos, de alucina~oes
psicomotoras? 0 fenomeno da palavra, em suas form as patologicas
como em sua forma normal, pode ser dissociado do fato, que no
entanto e sensivel, de que quando 0 sujeito fala ele ouve a si
mesmo? Vma das dimensoes essenciais do fenomeno da fala e a de



~ue 0 outr? nao seja 0 unico a ouvir voces. E impossivel esquema-
tlzar 0 fenomeno da fala pela imagem que serve a urn certo numero
de. teorias ditas da comunicagao - 0 emissor, 0 receptor, e alguma
COlsa que se passa no intervalo. Parecem esquecer que na fala
human a, entre muitas outras coisas, 0 emissor e sempre ao mesmo
tempo urn receptor, que ouvimos som de nossas proprias palavras.
Podemos n~o dar atengao a isso, mas 0 certo e que ouvimos.

Vma observagao Hio simples domina toda a quesHio da aluci-
oagao psicomotora dita verbal, e e talvez por causa mesmo de sua
demasiada evidencia que ela passou para 0 segundo plano na
amilise desses fenamenos. Naturalmente, a pequena revolugao se-
glassiana esta longe de nos ter trazido a palavra do enigma, 8eglas
ficou na exploragao fenomenica da alucinagao, e ele teve de voltar
atras quanta ao que sua primeira teoria tinha de demasiado abso-
luto. Ele restituiu 0 lugar a certas alucina~6es que nao sao teoriza-
veis nesse registro, e trouxe esc1arecimentos c1inicos luminosos e
uma finura na descrigao que nao podem ser desconhecidos - eu
aconselho voces a tomarem conhecimento desses estudos.

Se muitos desses episodios da historia da psiquiatria sao ins-
trutivos, e talvez mais pelos erros que poem em evidencia do que
pe1as contribuigoes positivas que deles resultariam. Mas nao e pos-
sivel dedicar-se so a uma experiencia negativa do campo em questao,
e construir apenas em cima de erros. Esse dominio dos erros e,
alias, Hio abundante que e quase inesgotavel. Sera preciso justa-
mente pegarmos algum atalho para tentar ir ao ceme daquilo de
que se trata.

Vamos fazer isso seguindo os conselhos de Freud, e, com e1e,
entrar na analise do caso Schreber.

Apos uma curta doenga, entre 1884 e 1885, doenga mental
que consistiu em urn delirio hipocondriaco, Schreber, entao no
exercicio de urn cargo bastante importante na magistratura alema,
sai da casa de saude do professor Flechsig, curado, parece que de
maneira completa, sem seqiiela aparente.

Ele leva durante cerca de oito anos uma vida que parece
normal, e e1e proprio afirma que sua felicidade domestica s6 6
ensombrecida pelo desgosto de nao ter urn filho. AD cabo desses
oito anos, ele 6 nomeado Presidente do Tribunal de Apelagao na
cidade de Leipzig. Tendo recebido antes do periodo de f6rias 0
aviso daquela prOm09aO importantissima, ele assume suas fungoes

em outubro. Ele e, parece, como acontece com bast ante freqiiencia
em muitas crises mentais, urn pouco ultrapassado por suas fungoes.
Ele e jovem, cinqiienta e urn anos, para presidir um tribunal de
apelagao daquela importallcia, e essa promogao 0 desnorteou urn
pouco. Ele se encontra no meio de pessoas muito mais experientes,
mais calejadas no manejo deprocessos delicados, e durante urn
mes e1e se estafa, como e1e proprio se exprime, e recomega a ter
problemas - insonias, fuga das ideias, aparigao no seu pensamento
de temas cada vez mais perturbadores que 0 levam a ter de novo
uma consulta.

Mais uma vez 0 intemamento. Em primeiro lugar na casa de
saude,com 0 professor Flechsig, depois, apos uma curta estada na
casa do Dr. Pierson em Dresden, na clinica de Sonnenstein, onde
ele permanecera ate 1901. E ali que seu delirio vai passar por toda
uma serie de fases das quais ele nos da urn relata extremamente
seguro, parece, e extraordinariamente composto, escrito nos ul~imos
meses de seu intemamento. 0 livro sera publicado logo depOls de
sua saida. Ele nao dissimulou portanto a ninguem, no momento em
que reivindicava 0 direito de sa~r, .que particip~~ia sua experiencia
a humanidade inteira, com 0 deslgmo de transmltlf a todos -as reve-
la90es capitais que ela comporta.

E desse livro publicado em 1903 que Freud se encarrega em
1909. Ele fala dele nas ferias com Ferenczi, e e em dezembro de
1910 que ele redige uma Mem6ria sobre a autobiografia de um caso
de paran6ia delirante. .

Vamos abrir sem cenmoma alguma 0 hvro de Schreber, as
Mem6rias de um nevropata. A carta que precede 0 col'p9 da ob~a
e que e endere9ada ao Conselheiro Privado, 0 Professor Flec~~lg,
mostra bem 0 medium atraves do qual pode se estabelecer a cnbca
de urn sujeito delirante dos termos aos quais ele mais esta ligado.
Isso ao menos para aqueles que entre voces nao tern a pratica
dess~s casos, tern urn valor que merece ser relevado. Vaces consta-
tarao que 0 Dr. Flechsig ocupa urn lugar central na construgao do
delirio.

Leitura da carta, pp. 11-14.

Apreciem 0 tom de cortesia, a clareza e a ordem. 0 primetro
capitulo e preenchido por toda uma teoria concernente, aparente-
mente pelo menos, a Deus e a imort~lidade. Os te;m_os queest~o
no centro do delirio de Schreber conslstem na admlssao da fungao
primeira dos nervos.



Esta tudo ai. Esses raios, que excedem os limites da indivi-
dualidade humana tal qual ela se reconhece, que sao sem limites
formam a rede explicativa, mas igualmente experimentada sobre ~
qual nosso paciente tece como uma tela 0 conjunto de s;u delirio.

o essencial depende da rela9ao entre os nervos, e principal-
mente entre os nervos do sujeito e os nervos divinos, a qual com-
porta. tod~ uma serie de peripecias entre as quais a Nervenanhang,
a adJun9ao de nervos, forma de atra9ao suscetivel de colocar 0
sujeito em urn est~do de dependencia relativamente a algumas per-
s(:magens sobr~ cUJas inten90es 0 proprio sujeito tom a partido de
dlversas manelras durante 0 seu delirio. Elas estao longe de ser
benevolentes no inicio, basta pensar nos efeitos catastroficos por
que ele passa, mas se acham no curso do delirio transformadas
integradas numa verdadeira progressividade, como se ve ter domi~
nio, no inicio do delirio, a personalidade do Dr. Flechsig, e no final,
a estrutura de Deus. Ha verifica9ao, e mesmo progresso caracte-
ristico dos raios divinos, que sao 0 fundamento das almas. Isso nao
se confunde com a identidade das ditas almas - Schreber sublinha
bem que a imortalidade dessas almas nao deve ser reduzida ao plano
da pessoa. A conserva9ao da identidade do eu nao '!he parece que
deva ser justificada. Tudo isso e dito com urn ar de verossimilhan9a
que nao torna a teoria inaceitavel.

Em compensa9ao, toda uma imagistica metabolica, e, com ex-
trema precisao, desenvolvida a respeito dos nervos, segundo a qual
as imp~essoes que eles registram tornam-se depois materia-prima
que, remcorporada aos raios, alimenta a a9ao divina, e pode sem-
pre ser retomada, reempregada, utilizada em cria90es ulteriores.

o pormenor dessas fungoes importa enormemente, e nos vol-
taremos a isso. Mas e evidente desde ja que falar e da natureza dos
raios divinos - eles sac solicitados a isso, eles devem falar. A alma
dos nervos se confunde com uma certa lingua fundamental, da qual
~ostrarei a voces, pela leitura de passagens apropriadas, com que
fmura ela e definida por esse sujeito. Ela e aparentada a urn alemao
cheio de sabor, e com urn usa extremamente desenvolvido dos
eufemismos, chegando ate a utilizar 0 poder ambivalente das pala-
vras - eu destilarei mais eficazmente para voces a leitura delas
na proxima vez.

E muito curioso reconhecer ai um parentesco impression ante
com 0 famoso, artigo de Freud sobre 0 sentido duplo das palavras
primitivas. Voces se lembram que Freud acredita ter encontrado
uma analogia entre a linguagem do inconsciente, que nao admite

contradi90es, e essas palavras primitivas que se caracterizariam por
designar' C;S dois polos de uma propriedade ou de uma qualidade,
bom e mau, jovem e velho, longo e curto etc. Uma conferencia do
Sr. Benveniste no ana passado apresentou-Ihes uma critica eficaz
disso do ponto de vista do lingiiista, mas nao e menos verdade que
a observa9ao de Freud adquire todo 0 seu alcance da experiencia
dos nevrosados, e se houvesse alguma coisa para garantir 0 seu
valor, isso seria justamente 0 destaque que the da de passagem 0
citado Schreber. .
L 0 delirio, cuja riqueza voces vedio, apresenta analogi as sur-
r,reendentes, nao apenas por seu conteudo, pelo simbolismo da
imagem, mas tambem em sua constru9ao, sua propria estrutura,
com certos esquemas que podemos nos mesmos ser convocados a
extrair de nossa experiencia. Voces podem entrever nessa teoria dos
nervos divinos que falam e que podem ser integrados pelo sujeito,
embora sendo radicalmente separados, alguma coisa que nao e com-
pletamente diferente do que eu ensino a voces do modo como e
precise descrever 0 funcionamento dos inconscientes. 0 caso Schre-
ber objetiva certas estruturas supostas corretas em teoria - com
a possibilidade de inversao que resulta, questao que se coloca alias
com respeito a toda especie de constru9ao emocional nesses domi-
nios escabrosos em que nos nos deslocamos habitualmente. A
observagao disso foi feita pelo proprio Freud, que autentifica de
algum modo a' homogeneidade que afirmo. Ele anota, no fim de
sua analise do caso Schreber, que nunc a viu nada que se parecesse
tanto com sua teoria da libido, com seus desinvestimentos, reagoes
de separagao, influencias a distallcia, quanta a teoria dos raios di-
vinos de Schreber, e nem por isso fica mais impression ado, uma vez
que todo 0 seu desenvolvimento tende a mostrar no delirio de
Schreber uma surpreendente aproximagao das estruturas da troca
interindividual com 0 da economia intrapsiquica ...

Nos lidamos, voces estao vendo, com urn caso de loucura bem
avangado. Essa introdugao delirante lhes da uma ideia do carater
proteico e acabado da elucubragao schreberiana. Mas, entretanto,
gragas a esse caso exemplar, e a intervengao de urn espfrito tao
penetrante quanta 0 de Freud, nos nos vemos na posigao de dis-
cernir pela primeira vez as nogoes estruturais cuja extrapolagao e
possivel em todos os casos. Novidade fulgurante, e ao mesmo tempo
iluminativa, que permite refazer uma classifica<;ao da paranoia em
bases completamente ineditas. Encontramos tambem no proprio
texto do delirio uma verdade que la nao' esta escondida, como
acontece nas neuroses, mas realmente explicitada, e quase teorizada.
o delirio a fornece, nao se pode mesmo dizer a partir de quando se



tern a chave dele, mas desde 0 momenta em que 0 tomemos por
aquilo que ele e, urn duplo, perfeitamente legfvel, do que aborda a
investiga~ao teorica.

Ai e que reside 0 canlter exemplar do campo das psicoses, para
o qual propus a voces conservar a maior extensao e a maior flexi-
bilidade, e e 0 que justifica que este ana nos the concedamos' uma
aten~ao especial.

Homossexualidade e paran6ia.
A palavra e 0 ritornelo.
Automatismo e endoscopia.
o conhecimento paran6ico.
Gramatica do inconsciente.

A vida do psicanalista - como me foi lembrado varias vezes
no mesmo dia por meus analisados -, a vida do psicanalista nao
e cor-de-rosa.

A compara~ao que se pode fazer do analista com uma lixeira
se justifica. E preciso, com efeito, que ele engula, durante dias in-
teiros, coisas ditas de valor seguramente duvidoso, e bem mais ainda
do que para ele mesma, para 0 sujeito que a ele ils comunica.
Ai esta urn sentintento que 0 psicanalista, se verdadeiramente ele
o e, esta nao somente habituado desde ha muito a superar, mas,
para dizer a verda de, que ele pura e simplesmente aboliu dentro
dele, no exercfcio de sua pratica.

Devo dizer, em compensa~ao, que esse sentimento renasce com
toda a sua for~a quando se e levado a ter de percorrer a totalidade
dos trabalhos que constituem 0 que se chama a literatura analitica.
Nao ha exercfcio mais desconcertante para a aten~ao cientffica, por
po\lco que se deva tomar conhecimento, em urn curto espa~o de
tempo, dos pontos de vista desenvolvidos pelosautores sobre os
mesmos assuntos. E ninguem parece perceber as contradi~6es tao fla-



grantes quanta permanentes que saD acionadas a cada vez que os
conceitos fundamentais intervem.

Voces sabem que a psicanalise explica 0 casu do presidente
Schreber, e a paranoia em geral, por urn esquema segundo 0 qual
a pulsao inconsciente do sujeito. e tau-somente uma tendencia ho-
mossexual.

Chamar atenc;ao para 0 conjunto dos fatos que se agrupam em
torno de uma tal noc;ao foi seguramente uma novidade capital, que
mudou profundamente a perspectiva sobre a patogenia da paranoia.
Mas quanta a saber 0 que e que e essa homossexualidade, em que
ponto da economia do sujeito ela intervem, como ela determina a
psicose - creio poder testemunhar que so M de esboc;ado, neste
sentido, encaminhamentos os mais imprecisos, e mesmo os mais
opostos. .

Falam de defesa contra a irrupc;ao suposta - e por que essa
irrupc;ao em tal momento? - da tendencia homossexual. Mas isso
esti longe de conter em si a sua prova, se dermos ao termo defesa
urn sentido urn pouco preciso - 0 que se evita justamente fazer
para continuar cogitando nas trevas. E claro, porem, que hi ai uma
ambigiiidade constante, e que essa defesa man tern uma lig~ao com
a causa que a provoca, que esti longe de ser univoca. au se con-
sidera que ela ajuda a manutenc;ao de urn certo equiHbrio, ou e
e1a que provoca a doenc;a.r Garantem-nos tambem que as determinac;oes iniciais da psicose
de Schreber devem ser procuradas nes momentos de desencadea-
mento das diferentes fases de sua doenc;a. Voces sabem que e1e teve
por volta do ana 1886 uma primeira crise, e tenta-se, grac;as as suas
Mem6rias, mostrar-nos as suas coordenadas - ele tinha entao, di-
zem, apresentado a sua candidatura ao Reichstag. Entre aquela crise
e a segunda, ou seja, durante oito anos, 0 magistrado Schreber esta
normal, so que as suas esperanc;as de paternidade nao foram satis-
feitas. Ao cabo desse periodo, ele se ve aceder, de uma maneira que
e ate urn certo ponto prematura, e pelo menos numa idade que nao 0
fazia prever tal acesso, a uma func;ao muito elevada, a de presidente
do Tribunal de Apelac;ao de Leipzig. Essa func;ao, que tern 0 canher
de uma eminencia, confere a ele, dizem, uma autoridade que 0 a19a
a uma respc,msabilidade, nao inteiramente total, mas pelo menos

.:mais plena e mais pesada que todas as que teria podido esperar, a

que nos di 0 sentimento de que hi uma relagao entre essa promo-
Cao e 0 desencadear da crise.

Em outros termos, no primeiro casa, poe-se em func;ao 0
fato de que Schreber nao pade satisfazer sua ambic;ao, no outro, que
ela foi realizada pelo exterior, de uma forma que se ratifica quase
como imerecida. a mesmo valor desencadeador e reconhecido nesses
dois acontecimentos. Anotam que 0 presidente Schreber nao tenha
tido filho para consignar urn papel fundamental a nqc;ao da pater-

rnidade. Mas se admite, ao mesmo tempo, que e porque ele acede
finalmente a uma posic;ao paterna que, ao mesmo passu, 0 temor a
castrac;ao revive nele, com uma apetencia homossexual correlativa.

lEis 0 que estaria diretamente em causa no desencadeamento da
crise, e acarretaria todas as distorc;oes, as deformac;oes patol6gicas,

.as miragens, que progressivamente vao evoluir como deHrio.
Com toda a certeza, que as personagens masculinas do meio

medico estejam logo de saida presentes, que sejam nomeadas uma
ap6s outra e venham sucessivamente para 0 centro da perseguic;ao
bem paranoide que e a do presidente Schreber, isso mostra bastante
a importancia delas. E, resumindo, uma transferencia - que nao
deve, sem duvida, ser tomada inteiramente no sentido em que a en-
tendemos comumente, mas e alguma coisa dessa ordem, ligada de
maneira singular aqueles que tiveram de cuidar dele. Sem duvida a
cscolha das personagens e com isso suficientemente explicada, mas
antes de se ficar satisfeito com essa coordenac;ao de conjunto, con-
viria perceber que, ao motivi-Ias, negligencia-se completamente a
prova pelo contrario. Negligencia-se perceber que se di ao temor
da luta e ao sucesso prematuro 0 valor de urn sinal de mesmo sen-
tido, positivo nos dois casos. Se 0 presidente Schreber, entre as suas
duas crises, tivesse se tornado pai, insistir-se-ia nesse fato, e dar-
-se-ia todo 0 seu valor ao fato de que ele nao teria suportado essa
fun9ao paterna. Em suma,' a noc;ao de conflito e sempre empre-
gada de rnaneira ambigua - coloca-se no rnesmo plano 0 que e
fonte de conflito e, 0 que e muito menos facil de ser visto, a ausen-
cia de conflito. a conflito deixa, s~ e possivel dizer, urn lugar
vazio, e e no lugar vazio do conflito que aparece uma reac;ao, uma
construc;ao, umaenCena9aO da subjetividade.

Essa indicac;ao e destinada apenas a mostrar-Ihes em ac;ao a
mesma ambigiiidade que aquela sobre a qual versou nossa ultima
lic;ao, a ambigiiidade da pr6pria significac;ao do deHrio, e que con-
cerne aqui ao que se chama habitualmente 0 conteudo, e que pre-
firo chamar 0 dizer psic6tico.

Voces creem lidar com alguem que se comunica com voces
porque ele fala a mesma linguagem. E ai, sobretudo se voces saD



psicanalistas, voces tern 0 sentimento, a tal ponto 0 que ele diz e
compreensivel, de que ali esta alguem que penetrou, da maneira
mais profunda do que e dado ao comum dos mortais, no proprio
mecanismo do sistema do inconsciente. Em alguma parte no seu segun-
do capitulo, Schreber :exprime isso de passagem - Deram-me lu-
zes que rararnente sao dadas a urn mortal.

Meu discurso de hoje vai ter como objeto esta ambigtiidade
que faz com que seja 0 proprio sistema do delirante que nos de
os elementos a sua propria compreensao.

Aqueles que vem assistir a minha apresenta~ao de casos sa-
bem que apresentei na ultima vez uma psicotica bem evidente, e se
lembrarao do tetppo que levei para tirar dela 0 signo, 0 estigma,
que provasse que se tratava realmente de uma delirante, e nao
simplesmente de uma pessoa de carater dificil que esta em conflito
com 0 seu meio.

A anamnese ultrapassou largamente a hora mooia antes
que ficasse evidente que, no limite dessa linguagem de que nao
havia meio de faze-Ia sair, havia uma outra. '£ a linguagem, de sa-
bor particular e freqiientemente extraordinario, do delirante. '£ uma
!inguagem onde certas palavras ganham urn destaque especial, uma
~ensidade que se manifesta algumas vezes na propria forma do sig-
nificante, dando-Ihe esse carater indiscutivelmente neologico tao
surpreendente nas produ~6es da paranoia. Na boca de nossa doente
daquele dia, surgiu entao finalmente a palavra galopiner s, que nos
deu a assinatura de tudo 0 que nos tinha sido dito ate ali.

Era de coisa bem diferente que de uma frustra9ao de sua dig-
nidade, de sua independencia, de seus pequenos afazeres, que a
doente era vitima. 0 termo frustra~ao faz parte desde algum tem-
po do vocabulario das pessoas de bem - quem nao fala 0 dia in-
teiro das frustra~6es que sofreu, ou sofrera, ou que os outros ao seu
redor sofreram? Ela estava evidentemente em urn outro mundo num. 'mundo cUJos pontos de referencia essenciais sao constituidos par
este termo galopiner, e sem duvida muitos outros que ela nos
escondeu.

:B nisso que you reter voces urn instante, para fazer-lhes sentir
como sao necessarias aqui as categorias da teoria lingiiistica, para
com as quais tentei no ano passado tom a-Ios menos rigidos. Voces
se lembram que, em lingiiistica, ha 0 significante e 0 significado, e
que 0 significante deve ser tornado no semido do material da lin-

guagem. A armadilha, a buraco no qual nao se deve cair, e a de
erer que 0 significado sao os objetos, as coisas. 0 significado e coisa
tota!mente diversa - e a sigi1ifica~ao, sobre a qual eu expliquei para
voces, gra~as a Santo Agostinho, que e lingtiista tanto quanta 0
Sr. Benveniste, que ela sempre remete a significa~ao, isto e, a uma
outra sign,ifica~ao. 0 sistema da linguagem, em qualquer ponto em
que voces 0 apreendam, nunca se rectuz a urn indicador diretarnente
dirigido a urn ponto da realidade, e toda a realidade que esta abran-
gida pelo conjunto da rede da linguagem. Voces nunca podem di-
zer que e isso que e designado, pois, mesmo quando conseguirem,
voces nunca saberao 0 que eu designo nesta mesa, por exemplo, a
cor, a espessura, a mesa enquanto objeto, ou qualquer outra coisa
que seja.

Detenhamo-nos diante deste pequeno fenomeno bem simples
qu~ e. aquele galopin~r vindo da boca da doente no OlJtro dia. 0
proprIO Schreber subhnha sem cessar a originalidade de certos ter-
mos de seu discurso. Quando ,ele nos fala, por exemplo, de Nerven-
an,ha,!g, de adjun~ao de nervos,. ele precisa bem que essa palavra
fO! dlta a ele pelas almas examlOadas ou pelos raios divinos. Sao
palavras-chaves, e ele proprio nota que nunca teria achado a sua
formula, palavras originais, palavras plenas, bem diferentes das pa-
la_vras que emprega para comunicar a sua experiencia. Ele proprio
nao se engana nesse particular, existem ai pIanos diferentes.

~o JIivel do significante, em seu carater material 0 delirio se
~'ist~ngue precisamente por esta forma especial de dis~ordancia com
~lOguagem comum que se chama urn neologismo,. No nivel da
significa~ao, ele se distingue por isto: ele so pode se mostrar se voces
p~rt~J?1d~ ideia de que sign.ifica~ao remete sempre a uma outra
slgnifl:a~ao sabendo-se que, Justamente, a significa~ao dessas pala-
vras nao se esgota no remeter a uma significa~ao.

(
Isso se ve no texto de Schreber como na presen~a de urn do-

cnte. A significa~ao dessas palavras que fazem voces se deterem
I tem como prioridade remeter essencialmente para a significa~ao

co.mo tal. g, uma sign~ica~1i~ que basicamente so remete a ela pro~
pna, que _ ermanegL1!~el. 0 proprio doente sublinha que a
palavra tern peso em si mesma. Antes de ser redutivel a uma outra
significa9aO, ela significa em si mesma alguma coisa de inefavel e
uma significa~ao que remete antes de mais nada a significa~ao
enquanto tal.

I . Vemos isso nos dois polos de todas as manifesta~6es concretas
cuja ~ede sao esses doentes. A qualquer grau que seja levada a en-
dofasla que cobre 0 conjunto dos fenomenos aos quais eles estao
sujeitos, ha dois polos em que esse carater e levado ao ponto mais



\ eminente, como 0 texto de Schrcber bem 0 sublinha, dois tipos de
,fenomenos onde se projeta 0 neologismo - a intui~ao -e-a f6rmula.

A intui~ao delirante e urn fenomeno pleno que tern para 0
sujeito urn caniter submergente, inundante. Ela the revela uma
perspectiva nova cujo cunho original e cujo sabor particular ele su-
blinha, como Schreber quando fala da lingua fundamental na qual
ele foi introduzido por sua experiencia. AIi, a palavra - com sua
enfase plena, como dizem a palavra do enigma - e a alma da
situa\rao.

Em oposi\rao, ha _a fo~ma que a significa\rao toma quando nao
remete. malS a nada. ~ ~ f,?r~ula que se repete, que se reitera, que
se repisa com u~~ l~slstenCIa este~eotipada. E 0 que poderemos
chamar, em oposwao a palavra, 0 ntornelo.

.. E~sas ~uas form!l~' _a mais plena e a mais vazia, param a sig-
niflCa\rao, e uma espeCle de chumbo na malha, na rede do discurso
do sujeito. Caracteristica estrutural a que, ja na abordagem clinica
reconhecemos a assinatura do delirio. '

. . E justamente em q~e essa lingua gem pela qual podemos nos
delXar surpreende.r no pnmeiro contato com 0 sujeito, algumas ve-

I zes ~esmo 0 mats ,delirante, leva-nos a ultrapassar sua no~ao, e a
admltlr 0 ~ermo dlscurso. Pois, seguramente, esses doentes falam
a mesma lmguagem que n6s. Se nao houvesse esse elemento nao
s~beriamos absolutamente nada deles. E, portanto, a economia do

I dISCU~SO,a rela~ao da significa~ao com a significa~ao, a rela~ao de
se~ dls.cu,rso.com 0 ordenamento comum do discurso, que nos per-
mIte dlstlngUlr que se trata do delirio.

. Tentei~ outrora, esbo~ar a analise do discurso psic6tico em UIll
artlgo pubhcado nos Annales Medico-psychologiques por volta dos
ano~ 1930. Tratava-se, entao, de urn caso de esquizofasia, onde
efetlvamente se pode destacar em todos os niveis do discurso se-
mantema como taxema, a estrutura do que se chama, talvez' nao
sem razao, mas sem duvida nao sabendo exatamente 0 alcance des-
se t~rmo, de a desintegra\rao esquizofrenica.

Falei-Ihes de linguagem. A esse respeito voces dev,em tocar
de passagem na .insuficiencia, na tendencia nociva, que trai a f6r-
mula desses anahstas que dizem: e preciso falar com 0 paciente a
linguagem dele. Sem duvida os que sustentam tais palavras devem
ser perdoados como todos aqueles que nao sabem 0 que dizem.
Evocar de maneira tao sumaria aquilo de que se trata e 0 sinal de
urn retor1l:0 precipit~do, ,de urn arrependimento. Liberam-se, rapi-
damente flcam em dla, so que revelam apenas a propria condescen-
dencia, e a que distancia se mantem 0 objeto de que se trata, a
saber: 0 paciente. Ja que alias ele esta ali, pois bern, falemos sua

linguagem, a dos simples e dos idiotas. Marcar essa distancia. fazer
da linguagem urn puro e simples instrumento, uma forma de. fa-
zer-se compreender por aqueles que nao compreendem nada. e
eludir completamente 0 de que se trata - a realidade da fala.

Eu largo urn instante os analistas. Em tome de quem gira a
discussao psiquilitrica do delirio, quer ela se queira fenomenologia,
psicogenese ou organogenese? Que significam as amHises extra or-
dinariamente penetrantes de urn Oerambault, por exemplo? Alguns
pensam que se trata de saber se 0 delirio e urn fenomeno organico
ou nao. Isso seria, ao que parece, sensivel na propria fenomenolo-
gia. Pois que seja assim, mas olhemos as coisas mais de perto.

Sera que 0 doente fala? Se nao distinguimos a linguaoem e a
fala, e verdade, ele fala, mas fala como uma boneca aperlei~oada

. que abre e fecha os olhos, absorve liquido etc. Quando urn de Cle-
rambault analisa os fenomenos elementares, procura a assinatura
deles ~a sua estrutura, mecanica, serpiginosa, e Deus sabe com que
ne~l~gISm?s! Mas, mesmo naquela analise, a personalidade, jamais
defmlda, e sempre suposta, pois que tudo repousa no caniter ideo-
genico de uma compreensibilidade primeira, na liga~ao das afei~6es
~ de, sua expressao em linguagem. Supoem que isso seja evidente,
e dal que partem para a demonstra~ao. Dizem-nos: 0 carater auto-
matico do que se produz e demonstnivel pela propria fenomeno-
logia, e isso prova que 0 disturbio nao e psicogenetico. Mas e em
fun~ao deuma referencia ela mesma psicogenetica, que 0 fenomeno
e definido como automatico. Sup6em que ha urn sujeito que com-
preen de por si, e que se olha. Se assim nao e, como os outros feno-
menos seriam apreendidos como estranhos? '

Observem que nao se trata ai do problema classico que deteve
toda a filosofia desde Leibniz, isto e, ao menos desde 0 momento
em que se insistiu na consciencia como fund amen to da certeza -
o pensamento, para ser 0 pensamento, deve obrigatoriamente pen-
sar-se pensante? Sera que todo pensamento deve obrigatoriamente
perceber que ele esta pensando no que ele pens a? Isso esta tao
lODge de ser simples que abre imediatamente urn jogo de 'espelhos
sem fim - se e da natureza do pensamento que ele se pense pen-
sante, havera urn terceiro pensamento que se pensara pensamento
pensante, e assim por diante. Esse pequeno problema, que jamais
foi resolvido, basta por si s6 para demonstrar a insuficiencia do
fundamento do sujeito no fenomeno do pensamento como trans-
parente a si mesmo. Mas nao e de modo algum isso que esta em
causa aqui.

A partir do momento em que admitimos que, do fenomeno
parasitario, 0 sujeito tern conhecimento como tal, isto e, como sub-



jetivamente imotivado, como inscrito na estrutura do aparelho, na
perturba~ao das vias supostas neurol6gicas de facilita~ao, nao po-
demos escapar a no~ao de que 0 sujdto tem uma endoscopia do
que se passa realmente em seus aparelhos. £ uma necessidade que
se impoe a toda teoria que faz de fenomenos intra-organic os 0
centro do que se passa no sujeito. Freud aborda essas coisas mais
sutilmente que os outros autores, mas e tambem for~ado a admitir
que 0 sujeito esta em algum lugar, em um ponto privilegiado onde
lbe e permitido ter uma endoscopia do que se pass a nele proprio.

A no~ao nao surpreende ninguem quando se trata das endos-
copias mais 0U meno~ delirantes que 0 sujeito tem do que se passa
no interior-de seu estomago ou de seus pulm6es, mas ela e mais
delicada a partir de quando se trata de fenomenos intracerebrais.
Os autores SaG for~ados a admitir, quase sempre sem se darem
con~a di.sso, que. 0 sujeito tem alguma endoscopia do que se passa
no mtenor do sIstema das fibras nervosas.

.Seja um sujeito que e 0 objeto de um eco do pensamento.
~dm:tamos co~ de Clerambault que isso se constitui por uma de-
nva~ao produzlda por uma altera~ao cronaxica - uma das duas
~ensag,ens intracerebrais, urn dos dois telegramas, se assim se pode
dlZer, e freado, e cbega atrasado no outro, portanto em eco com
ele: Para que esse. a~ras.o seja registrado, e preciso justamente que
h~Ja um ponto pnvl1eglado de onde essa referencia~ao possa ser
felta, de onde 0 sujeito note a discordancia eventual entre um siste-
ma e ?~tro. Seja qual ~or a maneira como se construa a teoria orga-
o?genetIca ou au.t~ma~lzante, nao se escapa a conseqiiencia de que
ha esse. ponto pnvl1eglado. Em suma, mais do que nunca se e psi-
cogenetIsta.

o que e esse ponto privilegiado, se nao e a alma? _
S6 que se e mais' id6latra ainda do que aqueles que the dao
a realidade mais grosseira situando-a numa fibra ou num sistema
naquilo .que 0 pr6prio presidente Scbreber designava como ~
fibra unica apegada a personalidade. E 0 que se chama habi-
tualmente a fun~ao de sintese, 0 proprio de uma sintese sendo 0 de
ter em alguma parte seu ponto de convergencia - mesma ideal esse. ,ponto eXlste. .

Portanto, quer nos fa~amos orgimogeneticistas ou psicogeneti-
cistas, seremos for~ados a supor em alguma parte uma entidade
unificante. Ela bastaria para explicar 0 nivel dos fenomenos da
psicose? £ gritante a esterilidade desses tipos de hip6teses. Se a
psicanalise revelou alguma coisa de significativo, de esclarecedor, de
luminoso, de fecundo, 'de abundante,· de dinamico, foi pondo em
desordem as minusculas constru~6es psiquiatricas continuadas sem

descanso durante decadas com a ajuda dessas no~6es puramente
funcionais de que 0 eu, que era a sua camuflagem, constituia for-
90samente '0 pivo essencial.

Mas 0 que a psicanalise trouxe de novo, como aborda-lo sem
recair no ramerrao por uma via diferente, multiplicando os eus, eles
proprios diversamente camuflados? 0 unico' modo de abordar con-
forme a descoberta freudiana e 0 de por a questao no proprio re-
gistro em que 0 fenomeno nos aparece, isto e, no da fala.
E 0 registro da fala que cria toda a riqueza da fenomenologia
da psicose, e ai que vemos todos os seus aspectos, as suas decom-
posi~6es, as suas refra~6es. A alucina~ao verbal, que e ai funda-
mental, e justamente um dos fenomenos mais problematicos da
fala.

Nao bayed meio de se deter no fenomeno da fala enquanto
tal? Ao consider a-Ia simplesmente, nao vemos transparecer uma es-
trutura primeira, essencial e evidente, que nos permite fazer dis-
tin~6es que nao SaD miticas, isto e, que nao sup6em que 0 sujeito
esteja em alguma parte?

o que e a fala? Sera que 0 sujeito fala, sim ou nao? A fala -
detenhamo-nos um instante neste fato.

o que distingue uma fala de uma grava~ao de linguagem?
Falar e antes de mais nada falar a outros. Muitas vezes levei ao
primeiro plano de meu ensino essa caracteristica que parece sim-
ples a primeira vista - falar a outros.

A no~ao veio, desde algum tempo, para 0 primeiro plano das
preocupa~6es da ciencia, do que seria uma mensagem. Para nos,
a estruturjl da fala, eu lhes disse a cada vez que tivemos aqui de
empregar esse tenno no seu sentido proprio, e ue Q.~ujeito rJ,':cebe
sua mensagem do outro sob uma forma invertida. A palavra plena,
essencial, afala empenhada, esta fundada nessa- estnitura. Temos
duas formas exemplares delas.

A primeira e fides, a palavra que se da, 0 Voce 4 e a minha
mulher, ou 0 Voce e 0 meu mestre, 0 que quer dizer - Voce e a
que esta ainda na minha fala, e isso, eu s6 posso afirma-lo tamanda
a palavra em seu lugar. lsso vem de voce para encontrar ai a certeza
do que eu empenho. Esta palavra e uma fala que 0 empenha, a voce.
A unidade da palavra falada, enquanto fundadora da posi~ao dos
dois sujeitos, ai esta manifestada,



Se isso nao lhes parece evidente; a contraprova, como de cos-
tume; 0 e bem mais.

r
0 signa pelo qual se reconhece a rela!tao de sujeito a sujeito,

e que a distingue da rela!tao de sujeito a objeto, e 0 fingimento,
avesso de fides. Voces estao em presen!ta de urn sujeito na medida
em que 0 que ele diz e faz - e a mesma coisa - pode ser suposto
ter sido dito ou feito para fingir diante de voces, com toda a dia-
letica que isso comporta, ate mesmo que ele diga a verda de para
que voces creiam no contfiirio. Voces conhecem a historia judia,

I destacada por Freud, da personagem que diz: Eu you a Cracovia.
IE 0 outro responde: Por que voce me diz que 'vai a Cracovia? Voce

~

me diz isso para me fazer crer que voce vai alhures. 0 que 0 sujeito
me diz esta sempre numa rela!tao fundamental a urn fingimento
possivel, aonde elc me remete e onde eu recebo a mensagem sob
uma forma invertida.

(
Eis a estrutura sob as suas duas faces, as falas fundadoras e as

falas mentirosas, enganadoras enquanto tais.
Nos generalizamos a nO!tao de comunica!tao. Isso so e cabivel

se, no ponto em que estamos, nao se vai refazer toda a teoria do
que se passa nos seres vivos em fun!tao da comunica!tao. Leiam urn
pouquinho 0 Sr. Norbert Wiener, isto leva excessivamente longe.
Entre seus numerosos paradoxos, ele introduz 0 mito curio so da
lransmissao telegrafica de urn homem de Paris a Nova York pelo
envio de informac;oes exaustivas sobr;e tudo 0 que constitui sua
pessoa. Visto que nao hi limites a transmissao das informa!toes,
a re-sintese ponto por ponto, a re-cria!tao automatica de toda a sua
identidade real em urn ponto afastado, e pensavel. Coisas como
esta san uma curiosa poeira aos olhos com que cada urn fica mara-
vilhado, uma miragem subjetiva que se desmorona desde que se
disponha a observar que 0 milagre nao seria maior ao telegrafar
a dois centimetros. E nao fazemos outra coisa quando nos deslo-
camos a mesma distancia. Essa prodigiosa confusao mostra bastante
que a nO!tao de comunicac;ao deve ser manejada com prudencia.

( Ao que me concerne, no interior da nO!tao de comunica!tao
\enquanto generalizada, especifico 0 que e a palavra enquanto falar
ao outro. E fazer falar 0 outro como tal.

(
Esse outro, nos 0 escreveremos, se voces 0 admitirem, com
urn A maiusculo.

-E por que com urn A maiusculo? Por uma razao sem duvida
delirante, como a cada vez que se e forc;ado a empregar signos su-
plementares aquilo que e fornecido pela linguagem. Essa razao
delirante e a seguinte. Voce e minha mulher - afinal, 0 que sabem
voces disso? Voce e meu mestre - de fato, lestao voces tao certos

disso? 0 que c01"1stituiprecisamente 0 valor fundador dessas falas.
C q~ ii_que ejfsago na > mensagem, como tambem 0 que e mani-
festo I!2Jillgimento, e que 0 outro esta ai enquanto Outro absoluto.
Absoluto, isto e, que ele e reconhecido, mas que ele nao e conhe-
cid<f. Da mesma forma, 0 que constitui 0 fingimento e ql!e _vo¢es
oao sabem no fim de contas se e urn fingimento ou nao. E essen-
cialmente essa incognita na alteridade do Outro que caracteriza a
liga!tao da palavra no nivel em que eia e falada ao outro.

Vou mante-Ios urn certo tempo no nivel dessa descri!tao estru-
tural, porque so a partir dai e que se pode colocar os problemas. E
somente isso ai 0 que distingue a paIavra? TaIvez, mas com certeza
cIa tern outras caracteristicas - eia nao fala somcnte ao outro, eia
fala do outro enquanto objeto. E e justamente disso que se trata
quando UOl sujeito fala dele com voces.

-'fOlllem a paranoica do outro dia, aquela que empregava 0
termo galopiner. Quando ela lhes fala, voces sabem que ela e urn
sujeito no que ela tenta engrupi-Ios. E 0 que voces exprimem quan-
do dizem que estao simplesmente lidando com 0 que chamam clini-
camente urn delirio parcial. E precisamente na medida em que pus
naquele dia uma hora e meia para faze-l a sair com 0 seu galopiner,
em. que durante todo 0 tempo ela me deixou em dificuldades e se
mostrou sa de espirito, que ela se manteve no limite do que pode
ser percebido clinicamente como urn delirio. 0 que voces chamam,
em nosso jargao, a parte sa da personalidade, se deve ao fato de
que ela fala ao outro, que e capaz de zombar dele. :£ por essa razao
que ela existe como sujeito.

Agora, ha urn outro nivel. Ela fala de si mesma, e acontece
que ela fale sobre esse assunto urn pouquinho mais do que dese-
jaria. E entao que percebemos que eia delira. Ela fala do que e
nosso objeto comum - 0 outro, com urn a minusculo. E sem duvida
cIa que fala, mas ha ali uma outra estrutura, que alias nao se da
em absoluto. Nao e como se ela me falasse de qualquer coisa, ela
me fala de alguma coisa que e para· ela muito interessante, ardente,
cIa fala de alguma coisa em que continua assim mesmo envolvida,
em suma, ela testemunha.

Tentemos penetrar urn pouco na nogao do testemunho. Sera
que 0 testemunho tambem e, pur a e simplesmente, comunica!tao?
Certamente que nao. E claro, no entanto, que tudo aquilo a que
damos urn valor enquanto comunica!tao e da ordem do testemunho.

A comunicagao desinteressada e, no limite, apenas urn teste-
munho malogrado, ou seja, alguma coisa sobre a qual todo 0 mundo
esta de acordo. Cada urn sabe que e 0 ideal da transmissao do
conhecimento. Todo 0 pensamento da comunidade cientffica esta



fundado na possibilidade de uma comunicac;ao cujo termo se decide
numa experiencia a respeito da qual todo 0 mundo pode estar de
acordo. A propria instatirac;ao da experiencia e ,func;ao do tes-
temunho.

Nos lidamos aqui com um outro tipo de alteridade. Nao posso
retomar tudo 0 que eu disse noutro tempo sobre b que chamei 0
conhecimento paranoico, mesmo porque terei de retoma-lo sem
cessar no interior do discurso deste ano, mas YOU Ihes dar uma ideia.

a que de~ignei assim em minha primeira comunicac;ao ao gropo
da Evolution Psychiatrique, que tinha naquele momenta uma origi-
nalidade bastante notavel, visa as afinidades paranoicas de qualquer

(conhecimento de objeto enquanto tal. Todo conhecimento humane
, se origina na dialetica do ciume, que e uma manifestac;ao primordial

da comunicac;ao. Trata-se ai de uma n0ltao generica observavel,
behaviouristicamente observavel. a que se passa entre criancinhas

, comporta esse transitivismo fundamental que seexprime no fato de que
uma crianc;a que bateu numa outra pode dizer: 0 outro me bateu.
Nao que ela minta - ela e 0 outro, literalmente.

Ai esta 0 fundamento sobre 0 qual se diferencia 0 mundo
humane do mundo animal. a objeto humane se distingue por sua
neutralidade e sua proliferaC;ao indefinida. Ele nao e dependente
da preparac;ao de nenhuma coaptac;ao instintual do sujeito, como ha
coaptac;ao, aglutinac;ao de uma valencia qufmica com outra. a que
faz com que 0 mundo humane .seja um mundo coberto de oojefosse acha fundado nisto: 0 objeto de interesse _humano ~ 0 objeto do
,d~sejo do outro.

Como isso sera possivel? L<}.lle-O_eu, humanoJ~ outro, e
que no come~o 0 sujeilo esta m~is proximo da forma do outro
do que do surgimento de sua propria-tendencia. gle e QQgi!laria-
mente colec;ao incoerente de desejos - af esta 0 verdadeiro sentido
da expressao corpo espedarado - §..JLPJlmeiril_$fntese do. ego e
essencialmente (liter ego, ela e alienada. a sujeito humano_desejante
se constitui em torno de um centro que e 0 outlJLll~ medida em
g~ ~Ie Ihe da a su~nidade, e 0 primeiro acesso Que ele .tem _do
Qbjeto, e 0 objeto enquanto objeto do desejo do outro.

r Isso define, no interior da relac;ao da fala, alguma coisa que
'provem de uma outra origem - e exatamente a distinc;ao do

imaginario e do real. Vma alteridade primitiva esta indus a no objeto,
na medida em que ele e primitivamente objeto de rivalidade e de
concorrencia. Ele so interessa enquanto objeto do desejo do outro.

a cQ.nh-e~.!m~1!toqito :Raranoico e um_conhecimevto instaurado
na rivalidade do ciume, no curso essa identificac;ao primeira ue

'!entei definir a- partir do estil:diooo-espelho. Essa base rivalitana

I I'lIl1correncial no fundamento do objeto e precisamente 0 que C
1I11llUdona {ala, na medida em _que faz intervir 0 terceiro. A pa-

IIIVllI6 sempre paeto, acordo, ha um entendimento, chega-se a um
IIIIIdo - isto e para voce, isto e para mim, isto e isto, isto e
''1'1110.Mas 0 carater agressivo da concorrencia primitiva deixa sua
""iCit em qualquer especie de discurso sobre 0 pequeno outro, sobre
" Outro enquanto te~eiro, sobre 0 objeto. a testemunho, nao e por
IIII,0 que isso se chama em latim testis,e que se testemunha s,em-
1111''111cima dos proprios colh6es. Em tudo 0 que e da ordem do
II Icmunho, ha sempre empenho do sujeito, e luta virtual a que
II (lrganismo esui sempre latente.

Essa dialetica comporta sempre a possibilidade de que eu seja
11',OI'OSamenteintima do a anular 0 outro, por uma simples razao.

I I ponto de partida dessa dialeti<;:1Lsendo_lPinhaalienac;ao ,no outro,
II" um momento em que posso ser colocado em situac;a2-de ser eu
1I1l'~1l10anulado por.9E.e.2-_outro nao esUi de acordo. A dialetica do
IIIl'ol1sciente)~:Rlica sem~_coIIlo_~ de su~s_p2.s~bilidade2, a.
lilia, a impossibilidade da ~oexistencia ..fom 0 outro.

A dialetica do senhor e do escravo reaparece aqui. A fenome-
11(//ogiado espirito nao esgota prQvavelmente tudo aquilo de que
',,' Irata, mas seguramente nao se pode desconhecer seu valor psico-
logico e psicogenico. E numa rivalidade fundamental, numa luta com
I morte primeira e essencial, que se produz a constituic;ao do mundo
humano como tal. So que se assiste no fim a reaparic;ao das
lI!l0slas.

a senhor tomou do escravo seu gozo, ele se apoderou do objeto
do desejo enquanto objeto do desejo do escravo, mas da mesma
I·ita ele perdeu ai sua humanidade. Nao era de modo algtim 0
IIbjeto do gozo que estava em causa, mas a rivalidade enquanto tal.
Sua humanidade, a quem ele a deve? Vnicamente ao reconheci-
IlIcnto do escravo. Porem, como ele nao reconhece 0 escravo, esse
I t'conhecimento nao tern literalmente nenhum valor. Assim como c
habitual na evoluC;aoconcreta das coisas, aquele que triunfou e 000-

quistou 0 gozo torna-se completamente idiota, incapaz de outra
l'oisa que nao seja gozar, enquanto aquele que foi dele privado
I'uarda toda a sua humanidade. a escravo reconhece 0 senhor, e
de tern entao a possibilidade de ser reeonhecido por ele. Ele iniciara
a luta atraves dos seculos para se-Io efetivamente.

Essa distinc;ao entre oCQutro com urn A maiusculo, isto e, entre
o Outro enquanto nao e conhecido, e 0 outro com um a minusculo,
isto e, do Dutro que e 0 eu, fonte de todo conhecimen§ e funda-
mcntal. E nesse afastamento, e no angulo aberto dessas duas rela-
<;6es, que toda a dialetica do delirio deve ser situada. A quesHio



6 a seguinte: primeiramente, sera que 0 sujeito fala com voces? -
em segundo lugar, de que sera que ele fala?

Eu nao you responder a primeira questao. Sera uma verdadeira
fala? - nos nao podemos sabe-Io de saida. Em compensagao, de
que ele lhes fala? Dele sem_duvida,_ f!lM.-~m_primeiro lugar de l!m
ob' eto gue nao _6 como os outros, de um _ol;>jelo..'llJe esta no J>ro-
!QngamentQ-da-diaI6tiG-a du I - ele fala com oces de algu!!ill..S.Q[a
ue lhe falou, --- - -

---O--pr6prio fundamento da estrutura paran6ica 6 que 0 sujeito
co~preendeu alguma coisa que ele formula, a saber: que alguma
COlsatomou forma de palavra falada, que lhe fala. Ningu6m, 6 claro,
duvida que seja um ser fantasmatico, nem mesmo ele, pois ele esta
sempre em situagao de admitir 0 carater perfeitamcnte ambiguo da

j fonte das palavras que Ihe sao enderegadas. E a respeito da estrutura
desse ser que fala. ao sujeito, que 0 paran6ico Ihes traz 0 seu
testemunho.

Voces ja devem ver a diferenga de nivel que ha entre a aliena-
~ao como forma geral do imaginario e a alienagao na psicose. Nao
se trata simplesmente de identifica~ao e do cenario vacilante do
lade do outro com minuscula. Desde que 0 sujeito fala, ha 0 Outro
com A maiusculo. Sem isso, nao haveria problema da psicose. Os
psic6ticos seriam maquinas de fala.

E precisamente na medida em que ele lhes fala, que voc0s
toma~ em considera~ao 0 seu testemunho. A qu~stao 6 a de saber
qual e a estrutura daquele ser que the fala, e de que todo 0 mundo
esta de acordo em dizer que ele 6 fantasmatico. E precisamente 0 S
no sentido em que a analise 0 entende, mas urn S mais ponto de
interroga<;ao. Qual sera essa parte, no sujeito, que fala? A analise
diz - 6 0 inconsciente. Naturalmente para que a questao tenhu
sentido, 6 precise que voces tenham admitido que esse inconscientc
e algo que fala no sujeito, alt~m do sujeito, e mesmo quando 0
sujeito nao 0 sabe, e diz sobre isso mais do que cre. A analise diz
que nas psicoses 6 isso que fala. Sera suficiente? Absolutamente que
nao, pois toda a questao 6 a de saber como isso fala, equal 6 a
estrutura do discurso paran6ico. Freud nos ensinou sobre esse ponto
uma dial6tica completamente surpreendente.

Ela repousa no enunciado de uma tendencia fundamental que
poderia ter de se fazer reconhecer numa neurose, a saber: eu 0

amo, e voce me ama. Ha tres maneiras de negar isso, diz Freud.

I II vIIi direto ao ponto, ele nao nos diz por que 0 inconsciente dos
II (fllicos 6 tao bom gramatico e tao mau fil610go - do ponto de

III do fil6logo, tudo isso e com efeito extremamente suspejto. Nao
I II IIlI que isso se passe como nas gramaticas francesas do sexto
11111 In - ha, segundo as linguas, muitas maneiras de dizer eu 0 amo.
I 1I'IId nao se deteve nissa, ele diz que ha tres fun<;6es e tres tipos
ill t1elfrios, e isso 6 um exito.

1\ primeira maneira de negar isso 6 a de dizer - niio sou eu
1/lIr' () ama, e ela, meu conjuge, meu duplo. A segunda 6 dizer -
I/rlrl 'ele que eu amo, e ela. Nesse nivel a defesa nao 6 suficiente
1'111 I sujeito paran6ico, 0 disfarce nao 6 suficiente, ele pode ser
III IIp,ido, 6 preciso que a proje<;ao entre em jogo. Terceira possibi-
I II Ido - eu niio 0 amo, eu 0 odeio. Ai tampouco a inversao nao 6
III'i 'jente, e ao menos 0 que diz Freud, e 6 preciso tambem que
IIlt'lvenha 0 mecanismo de projegao, a saber - ele me odeia. E

II stamos no delirio de persegui<;ao.
A aIta sintese que essa constru<;ao comport a nos traz valiosas

Illz ·s, mas voces veem as quest6es que ficam abertas. A projegao
Ikv intervir como um mecanismo suplementar cada vez que nao
( trata da supressao do eu. Nao 6 completamente iriadmissivel, mas

/ostarlamos ainda de ter um suplemento de informa<;ao. Por outro
IlIdo, e claro que 0 ne, a nega<;ao em frances tomada em sua forma
IIlllis formal, nao tern de modo algum, aplicada a esses diferentes
Il'I'lI1os,0 mesmo valor. Mas, grosso modo, essa constru<;ao avanga
rllp,uma coisa, 6 bem-sucedida, e isso situa as coisas no seti verda-
l!riro nivel tomando-as por esta ponta, eu diria, de logomaquia
principia!.

Talvez 0 que eu trouxe para voces esta manha podera fazer-
III's entrever que n6s podemos por 0 problema de outro modo. Eu
(I amo 6 uma mensagem, uma palavra, um testemunho, 0 reconhe-
('imento bruto de urn fato em seu estado neutralizado?

Tomemos as coisas em term os de mensagem. No primeiro caso,
I {,Ia que 0 ama, 0 sujeito faz levar sua mensagem por urn outro.
I\ssa aliena<;ao nos coloca certamente no plano do outro com a
minusculo - 0 ego fala por intermedio do alter ego, que no inter-
vlIlo mudou de sexo. Nos nos limitaremos a constatar a aliena<;ao
lnvertida. No delirio de ciume, encontra-se no primeiro plano essa
identificac;ao ao outro com interversao do signo de sexualizagao.

Por outro lado, ao analisar assim a estrutura, voces veem que,
(~111 todo 0 caso nao se trata da projegao no sentido em que ela
pode ser integr~da a urn mecanismo de neurose: I;ssa. p:oi~gao
('onsiste, com efeito, em imputar ao outro suas propnas mfldehda:
II s - quando se tern ciume de sua mulher 6 que se tern em 81



mesmo alguns pequenos pecadilhos para se censurar. Nao se pode
fazer intervir 0 mesmo mecanismo no delIrio de ciume, provavel-
mente psicotico, tal como ele se apresenta seja no registro de Freud,
seja naquele em que acabo de tentar eu proprio inseri-l0, onde se
trata da pessoa a qual voces ,estao identificados por uma alienagao
inv~rtida, ou seja, a sua propria mulher, a quem voces fazem a
mensageira de seus sentimentos nao para com urn outro homem,
mas, como mostra a clinica, para com urn numero de homens mais
ou menos indefinido. 0 delirio do ciume propriamente paranoico
e indefinidamente repetivel, ele se reflete em todas as guinadas da
experiencia, e pode implicar quase todos os sujeitos que venham
no horizonte, e mesmo que ai nao comparegam.

A seguir, niio e ele que eu amo, e ela. E urn outro tipo de
alienal(ao, nao mais invertido, mas divertido. a outro ao qual se
cnderel(a 0 erotomano e particularissimo, ja que 0 sujeito nao tern
com ele nenhuma relagao concreta, de modo que foi possivel falar
de ligal(ao mistica ou de amor platonico. E, com muita freqliencia,
um objeto afastado, com 0 qual 0 sujeito se contenta em comunicar
por meio de uma correspondencia de que nem mesmo ele sabe se
ela chega ao seu destinatario. a minimo que se possa dizer e que
ha alienagao divertida da mensagem. A despersonalizagao do outro
de que ela se faz seguir e manifesta nesta resistencia heroica a todas
as provas, como se exprimem os proprios erotomanos. a delIrio
erotomaniaco se enderega a urn outro de tal modo neutralizado que
cle se desenvolve nas proprias dimens6es do mundo, pois que 0
interesse universal ligado a aventura, como se exprimia Clerambault,
e urn elemento essencial dele.

No terceiro caso, lidamos com alguma coisa de muito mais
proxima da denegal(ao. E uma alienagao convertida, no sentido em
que 0 amor se tornou odio. A alteragao profunda de todo 0 sistema
do outro, sua desmultiplicagao, 0 carater extensivo das interpretag6es
sobre 0 mundo, mostra-Ihes aqui a perturbagao propriamente imagi-
naria levada a seu maximo.

Do que volta no real.
Fantoches do delirio.
R.S.I na linguagem.
A erotiza9iio do significante.

Nos dois artigos intitulados respectivamente A perda da reali-
dade nas neuroses e nas psicoses e Neuroses e psicoses, Freud for-
neceu-nos esclarecimentos interessantes sobre a questao de saber 0
que diferencia a neurose da psicose. Vou tentar insistir no que as
diferencia quanta as perturbal(Oes que elas produzem nas relag6es
do sujeito com a realidade.

E ta,mb6m uma oportunidade de lembrar de maneira fina e
estruturada 0 que, a respeito da neurose, e precise entender por
recalque.

As relag6es com 0 Outro nos delIrios sac agora propostas a
nossa investigagao. Poderemos responder a elas ainda melhor tanto
mais que nossos termos nos ajudam, fazendo-nos distinguir 0 sujeito,
aquele que fala, e 0 outro com 0 qual ele esta presQ na relal(ao
imaginaria, centro de gravidade do seu eu individual, e no qual nao
ha palavra. Esses termos nos permitirao caracterizar de maneira
nova psicose e neurose.



cleve ter, nos diz Freud, uma profunda razao estrutural. Como ar-
tlcl!Iar· essa diferen~a?

.... Quando falamos de neurose, fazemos desempenhar urn certa
papel, a uma fuga, a umaevita~ao, no qual urn conflito com a reali-
dade tern seu lugar. Tenta-se designar com a no~ao de traumatismo,
que e uma no<;:aoetiologica, a fun~ao da realidade no desencadea-
mento da neurose. Isso e uma coisa, mas outra coisa e 0 momenta
da neurose em que se produz no sujeito uma certa ruptura com a
realidade. De que realidade se trata? Freud sublinha isso logo de
saida, a realidade que e sacrificada na neurose e uma parte da
realidade psiquica.

Ja aqui entramos nurna distin~ao muito importante - a reali-
dade nao 6 hornonima de realidade exterior. No momenta em que
desencadeia sua neurose, 0 sujeito elide, escotomiza como se disse
depois, uma parte de sua realidade psiquica, ou, numa outra lin-
guagem, de seu id. Essa parte 6 esquecida, mas continua a fazer-se
ouvir. Como? De urna forma que 6 aquela sobre a qual todo 0 meu
ensino insiste - de uma forma simb6lica.

Freud, no primeiro de seus artigos que eu citava, evoca esse
armaz6m que 0 sujeito poe a parte na realidade, e no qual ele
conserva recursos para uso da constru~lio do mundo exterior ~
.ea:! que a psicose vai pedir emprestado seu material. A neurose,
diz Freud, 6 alguma coisa de bem diferente, pois a realidade que 0
sujeito elidia urn momento, ele tenta faze-Ia ressurgir emprestando-
lhe uma significa~ao particular, urn sentido secreto, que chamamos
simb6lico. Mas Freud nao insistiu tanto quamo era conveniente.
De urn modo geral, a maneira impressionista como se emprega 0
tetmo simb6lico jarnais foi precisada at6 aqui de uma forma ver-
dadeiramente consentanea com aquilo de que sc trata.

Eu lhes assinalo neste momenta que nem sempre tenho a
possibilidade de dar-Ihes essas referencias no texto como alguns
desejam, porque 6 preciso que meu discurso nlio seja interrompido.
Eu lhes trago nao obstante, me parece, as cita~oes quando ne-
cessaria.

Muitas passagens da obra de Freud testemunham que ele sentia
a necessidade de uma plena articula~ao da ordem simb6lica, pois 6
disso de que se trata para ele na neurose. A que ele opoe a psicose,
em que 6 com a realidadeexterior que em certo momenta houve
buraco, .ruptura, dilacera~ao, hiancia. Na neurose, e no segundo
tempo, e na medida em que a realidade nao 6 plenamente rearti-
culada de rnaneira simb6lica no mundo exterior, que ha no sujeito,
fuga parcial da realidade, incapacidade de enfrentar essa parte da
realidade, secreta mente conservada.Na psicose, ao contnirio, e real-

mente a pr6pria. realidade que e em primeiro lugar provida tit.: UIII

bufaco~~q!i~Q}:Il1llldoJantastico yiniemst:lgllida .cunlular.
-- -Podemos nos contentar com uma defini~ao Hio simples, com
uma oposi~ao tao sumaria entre neurose e psicose? Certamente que
nao, e 0 pr6prio Freud precisa, logo a seguir a sua leitura do texto
de Schreber, que nao basta ver como san feitos os sintomas, que 6
preciso ainda descobrir 0 mecanismo de sua forma~ao. Partamos
q.aid6!li d~que um buraco, urna falha,um ponto de rupturapa
estrll.tura do mundo exterior, se acha preenchido pela pe~a trazld~
peIa fantasia psic6tica. Como explica-lo? N6s temos a hOssa dis-
posi~aoorilecanismo da proje~ao.

Come~arei hoje por ai, pondo nisso uma insistencia particular.
pela seguinte raziio: chega ao meu conhecimento que alguns
de voces que trabalham em cima dos textos freudianos que ja:
comentei, ao retomar uma passagem cuja importancia assinalei,
ficam hesitantes quanta ao sentido a ser dado a um trecho, no
entanto bem claro, que concerne a alucinagao epis6dica onde se
mostram as virtualidades paran6icas do homem dos lobos. Embora
entendendo muito bem 0 que subIinhei dizendo 2 ....9.J1.!LfoL.r.eie.itqgiJ
<1o§irrt.b6lico.r.e(1p(JTe.<:'~.l1Qr.eal,levanta-se uma discussao sobre a
m~meira como traduzi 0 doente niio quer saber nada d,isso no sen-
tido do recalque. No entanto, agir sobre 0 recalcado pelo mecanismo
do recalque, 6 saber alguma coisa disso, pois 0 recalque e 0 retorno
do recalcado san uma s6 e mesma coisa, expressa alhures que na
linguagem consciente do sujeito. 0 que se poe como dificuldade
para alguns 6 que e1es nao entendem que aquilo de que se trata 6
da ordem de urn saber.

Eu Ihes trarei uma outra cita~ao, colhida no caso Schreber.
No momento em que Freud nos explica 0 mecanismo pr6prio da
proje~ao que poderia dar eonta da reapari~ao da fantasia na. reali-
dade, ele para a fim de observar que nao podemos falar aqUl pura
e simplesmente de projegao. Isso e mais que evidente, se pensarmos
na maneira como esse mecanismo funciona, por exemplo, no delirio
de ciume dito projetivo, que consiste em imputar ao proprio con-
juge infidelidades de que se tern 0 sentimento em si pr6prio de see
imaginativamente culpado. Coisa bem diversa e 0 delirio de pers~-
guigao, que se manifesta pelas intui<;:ocsinterpretativas no real. EIS
em que term os Freud se exprime: Nao c correia dizer que a sensa-
riio interiormente reprimida - a Verdriingung c uma simboliza<;:ao,
e Unterdruckung indica simplesmente que alguma coisa caiu em-
baixo - e projetada de novo para 0 exterior - isto, ·6 0 recalcado
e 0 retorno do recalcado. Mas antes devemos dizer que 0 que e



Il'jl'i/lido voces se lembram talvez do acento de insistencia Clue
" IISOpus nessa palavra - yalta do exterior.,

Bis urn texto a ajuntar - aos' que ja citei no mesmo registro, e
qlIC sao os textos pivos. Precisamente, 0 texto da Verneinung que
o Sf. Hyppolite comentou para nos, permitiu-nos articular com
prccisao que ha urn momento que e, se assim se pode dizer, a
origem da simboliza<;ao. Entendam bem - essa origem nao e urn
ponto do desenvolvimento, mas corresponde a esta exigencia, a de
que e precise urn come<;o para a simboliza<;iio. Ora, a qualquer
momenta do desenvolvimento, pode se produzir alguma coisa que
C 0 contrario da Bejahung - uma Verneinung de algum modo pri-
mitiva, da qual a Verneinung em suas conseqiiencias cHnicas e uma
continua<;iio. A distin<;ao dos dois mecanismos, Verneinung e Be-
;ahung, e absolutamente essencial.

Quanto a este termo proje<;iio, seria melhor abandoml-Io.
Aquilo de que se trata nao tern nada a ver com essa proje<;ao psico-
16gica que faz, por exemplo, com que, daqueles para com os quais
temos apenas sentimentos muito misturados, acolhamos sempre tudo
a que eles fazem com pelo menos alguma perplexidade quanta as
suas inten<;6es. A I')EQi~9,~.().. !1~J)sj.c~2~~nao e de modo alguill isso,
e 0 mecanisme -que faz vQlt~r de fora 0 queest~ preso na Vfr-
werfung, ou seja, 0 que foiposto forada simboliza<;ao geral que
cstrutura 0 sujeito.

o que e que e esse jogo de pelotiqueiro ao qual estamos sujei-
tos, esse singular jogo de saltimbanco entre 0 simbolico, 0 imagimirio
e 0 real? Como nao conhecemos 0 saltimbanco, podemos por a
questao. Eu a ponho este ~no na ordem do dia. Ela nos permitini
definir 0 que se chama a rela<;ao com a realidade, e ao mesmo passo
articular qual e 0 objetivo da analise, sem cair nas perpetuas con-
fus6es que saD feitas a esse respeito na teoria analitica. Quando se
fala de adapta<;ao a realidade, de que se fala? Ninguem sabe nada
sobre isso enquanto nao se definiu 0 que e a realidade, 0 que nao
('. lIluito simples.

Para introduzir ao problema, vou partir de urn clemento intei-
J ; IIIll'.IIIe atual. Nao pode ser dito, com efeito, que esse seminario e
~;()IIH'lItCurn comenHirio de texto, no sentido em que se trataria
de lIllIa pura e simples exegese - essas coisas estao sendo vividas
1',11:1 lit,s em nossa pratica todos os dias, em nossos controles, na
11""1('11;1 "01110 dirigimos nossa interpreta!;ao, na maneira como
,'I''''''''; ""III as resistencias. -

I',.. i:;:;l) (', il minha apresenta<;ao de doentes da ultima sexta-
I, ",I 'I"" V"" J!l'llir cmprestado urn exemplo.

Aqueles entre voces que assistem as minhas apresenta<;6es
lembram·,se de que me ocupel de duas pessoas dentro de urn s6
deliria, 0 que se chama um dellrio a dois.

Nao me foi muito facil de avaliar a filha, nem tampouco a
mae. Tive todas as raz6es para pensar que ela havia side examinada
e apresentada antes que eu me ocupasse deIa, e visto a fun<;ao que
os doentes desempenham rmm servi<;o de ensino, uma boa dezena de
vezes, Pm: mais que se seja delirante, rapidamente fica-se sem poder!
agiientar mais com esses tipos de exercicios, e ela nao estava par-I
ticulannente bem-disposta. I

Certas coisas, contudo, puderam ser postas em evidencia e em
particular isto: 0 delirio paran6ico, ja que se tratava de uma pa-
ran6ica, esta longe de supor uma base caracterial de orgulho, de
desconfian<;a, de susceptibilidade, de rigidez psicologica como se diz.
Felo menos aquela mo~a, ao lado da cadeia de interpreta<;6es, dificil
de discemir, da qual ela se sentia vitima, tinha, ao contrario, 0
sentimento de que uma pessoa tao gentil, tiio boa como ela pr6pria,
e, ainda por cima, no Indo de tantas provas sofridas, nao podia
senao ser· beneficiada com uma benevolencia, uma simpatia geral, e,
de fato. seu chefe de servi<;o, no testemunho que ele tivera de fazer
sobre eIa, s6 falava dela como de uma mulher encantadora e de
quem todos gostavam.

Em suma, ap6s ter tido todas as dificuldades do mundo para
abordar 0 sujeito, eu me aproximei do centro do que ali estava
manifestamente presente. E claro, sua preocupa<;ao fundamental era
me provar que nao havia nenhum clemento sujeito a reticencia, em-
bora nilo dando enscja a ma interpreta<;ao de que ela estava asse-
gurada de antemao por parte do medico, ,Ela assim mesmo me
confiou que urn dia, no corredor, no momento--em que saia da sua
casa, tinha tido de se haver com uma especie de mal-educado, com
o qual ela nao. tinha por que ficar espantada, ja que era esse des-
prezivel hornem casado que era 0 amante regular de uma de smis
vizinhas de Mbitos levianos,

Q:uandgse cruzaram, esse horn em - ela nao podia me dis-
simular isso, tinha a coisa ainda engasgada - the tinha dito urn
palavrao, urn palavrao que ela nao estava disposta a me repetir,
pOl:que,- como ela se exprimia, isso a depreciava. Contudo, uma
certa do<;ura/ que eu tinha posta na aproxima<;ao com e1a, tinha
feito com que estivessemos, ap6s cinco minutos de entrevista, num
boment~ndimento, cJI$sim cla me confessa, com um riso de con-
cessao, que nao era naquele ponto completamente inocente, pois eia



propria tinha dito alguma coisa ao passaro Essaalguma coisa, ela
file confcssa mais facIlmente do que 0 que ouviu, e e isto: Eu venho
do salsicheiro.

Naturalmente, eu sou como todo 0 mundo, incorro nos mes-
mos enos que. voces, fac;:o tudo 0 que Ihes digo que nao se deve
fazer. Nem por isso tenho razao - mesmo que isso me fa!;a
ser bem-sucedido. Vma opiniao verdadeira nao deixa de ser uma
opiniao do ponto de vista da ciencia, ver Espinosa. Se voceS com-
preendem, tanto melhor, guardem isso para voces, 0 importante nao
e compreender, e atingir 0 verdadeiro. Mas se voces 0 atingem por
acaso, mesmo se voces compreendem, voces nao compreendem.
Naturalmente, eu compreendo - 0 que prova que nos temos todos
alguma coisinha de comum com os delirantes. Eu tenho 0 tanto
disso como todos voces, 0 que ha de delirante no homem normal.

_Eu venho. t!.~sCl.l$.ic11l}iro- se me dizem que ha alguma coisa
para compreeiider ai, posso certamente articular que hauma refe-
rencia a porco. Eu nao disse porco, disse suino. .'

§l<l,estava bem de acordo, era a que ela queria que eu com-
preendesse .. ErLtamb6lll talvez a que ela. queria que a outro com-
preendesse. Porem, e justamente 0 que nao se deve fazer.i\,quilo
por que epreciso se interessar e em tal situac;:ao saber por, que ela
queria justamente que 0 outro compreenda isso, e por que ela nao
lhe dizia claramente, mas por alusao. S~~()II1Pl'eellcl(),.e.u.passo,
nao me detenho nisso, visto que ja compreendi. Eis 0 que manifesta
para voces 0 que e entrar no jogo do paciente - e colaborar com
<l.sua resistencia. A resistencia do paciente e sempre a de voces, e
quando uma resistencia e bem-sucedida, e porque voces estao den-
tro ate 0 pescoc;:o, porque voces estao compreendendo. Voces com-
preendem, voces nao tern razao. 0 que se trata precisamente de
compreender e porque ha alguma coisa que e dada para ser com-
preendida. Por .glJc ela disse Eu venho do salsicheiro, e nao Porco?

Limitel meu comentario, pois nao tinha mais tempo, fazendo-
lhes observar que se tratava ali de uma perola, e lhes mostrei a
analogia disso com essa descoberta que consistiu em perceber urn
dia que certos doentes que se queixam de alucinac;:6es auditivas,
faziam manifestamente movimentos de garganta, de labios, em ou-
tras palavras, eles mesmos liS articulavam. Aqui, nao e a mesma
coisa, e analogo, e e 'linda mais interessante porque nao e a
mesma coisa.

Eu disse: eU lll?nho..d,()salsic]leiro, e entao, ela se solta, que
loi qlle clc disse? Ele disse -,- Porca.E a resposta do p'astor a
p;I:;lora Fio, agulha, minha alma, minha vida, e assim que se
1''1';1;;1 11;1 l:xistcncia.

Detenhamo-nos urn instantinho nisto. - Ei-lo bem contente,
voces estao di,zendo para si mesmos, e 0 que ele nos ensina - na
fala, 0 sujeito recebe sua mensagem sob uma forma invertida. Nao
se iludam, nao e bem isso. A mensagem de que se trata nao e
identica, bem longe disso, a fala, ao menos no sentido em que ar-
ticulo para voces esta forma de mediac;:ao em que 0 sujeito recebe
sua mensa gem do outro sob uma forma invertida.

Em prill1eiro lugar, que, personagem e essa? }\~:Q~dissel110s,e
om h(;mem casado, amante de uma moc;:aque e ela propria amiga
de nossa doente e muito implicada no desejo de que esta e vitima
- ela e, nao 0 centro, mas eu diria a persona gem fundamental. As
relac;:6es de nosso sujeito com esse par san ambiguas. Sao segura-
meniepersonagens perseguidoras e hostis, mas elas nao estao presas
num modo assim tao reivindicante, como puderam ficar surpreen-
didos aqueles que estavam presentes a entrevista. 0 que caracteriza
as relac;:6es do sujeito com 0 exterior e antes a perplexidade -
como se pooe entao, atraves de mexericos, por meio de uma peti-
c;:ao sem duvida, leva-las ao hospital? 0 interesse universal que e
concedido a -elas tern tendencia a se repetir. Daiesses esbO!;os de
elementos erotomaniacos que discernimos na observac;:ao. Nao sao,
propriamente falando, erotomanas, mas elas estao habitadas pelo
sentimento de que se interessam por elas.

PorcO) a .que, sera isso? E uma mensagem com efeito, mas nao
sera antes sua' propria mensagem?

No p()JJtode partida de tudo 0 que e dito ha a intrusao da
Qita vlzillha na ,relac;:ao daquelas duas mulheres isoladas, que per-
maneceram estreitamente ligadas na existencia, que nao puderam
se separar quando do casamento da mais nova, que evitaram de
repente a situac;:aodramatica que parece ter sido criada nas relac;:6es
conjugais desta, em func;:ao d~~<lmeac;:as de seu. marido, 0 qual,
segundo as atestadosmedicos,nao queria nada menos do que
coit;FIii-em--roaelas. 'Temos aIo sentimento de que a injuria de que
se-trilta =-o'-ter~o injuria e ai realmente essencial, e ele sempre foi
posto em evidencia na fenomenologia clinica da paranoia - con-
corda com 0 processo de defesa, via de expulsao, o._9.l!.l!.:Lg~Lduas
paclentes ,se sentiram impelidas a instaurar em relac;:ao a vizinha,
considerada como primordialmente invasora. ~ vinhll !'etnpre, bater
Ql1aJl<lQelas.cstavam se arrumando, ou no momenta em que elas
comeyaval11 :ilguma coisa, quando estavam jantando, ou lendo. Tra-
tava-sea1!1es de mais}!a.cl:ide afastar e.ssapessoa essencialmente dada
a intrusao. Ascolsas s6 comec;:aram a se tomar problematicas quan-
do ~~Jlexi'tirsiio,essa recusa, essa rejeic;:ao tomou forc;:a de plena



cxcrcicio, quero dizer no momenta em que elas verdadeiramente
rcsolveram a questao.

Isso deve ser situado no plano da proje<;ao, como um meca-
nismo de defesa? Toda a vida intima daqueles pacientes se desenrolou
fora do elemento masculino, elas st,:mpre fizeram deste um estranho
com 0 qual jamais concordaram, para elas 0 mundo era essencial-
mente feminino. A rela<;ao que elas manH~m com as pessoas de seu
sexo e do tipo de uma proje<;ao, na necessidade em que elas es-
tariam de permanecer elas mesmas, fechadas sobre si mesmas, como
um casal? Seria aparentada a essa fixa<;ao homossexual no sentido
mais lato do termo, que esUi na base, Freud nos diz, das rela<;oes
sociais? E 0 que explicaria que, no isolamento desse mundo femi-
nino em que vivem essas duas mulheres, elas se encontram na posi-
<;ao, nao a de receber a mensagem delas do outro, mas de elas
proprias a dizerem ao outro. A injuria sera 0 modo de defesa que
volta de alguma forma par reflexao na rela<;ao delas, rela<;ao que
so e compreensivel a partir do momenta em que ela esta estabe-
lecida, se estende a todas as outras enquanto tais, quaisquer que
sejam? Isso e concebivel, e ja deixa entender que se trata real-
mente da propria mensagem do sujeito, e nao da mensagem recebida
na sua forma invertida.

Devemos nos deter ai? Nao, certamente. Esta amilise pode nos
fazer compreender que a paciente se sente cercada por sentimentos
hostis. Mas a questao nao esta ai. Q importante e que Porca tenha
sido realmente ouvido, no real.

Quem sera que fala? Ja que ha alucina<;ao, e a realidade que
fala. Isso esta implicado em nossas premissas, se afirmamos que
a realidade e constituida de sensa<;6es e de percep<;oes. Nao ha

. ambigiiidade nisso, ela nao diz: Eu tive 0 sentimento de que de
"me respondeu: - Porca; ela diz: Eu disse: -- Eu venho do salsi-·
. cheiro, e ele me disse: - Porca.

Qu nos contentamos em dizer para nos mesmos -.- Ai esta,
ela alucinouc_Ou tentamos - 0 que pode parecer uma empresa
insensata, mas nao e papel dos psicanalistas ate 0 presente terem
sc entregado a empresas insensatas? - ir urn pouquinho mais longe.

E, antes de mais nada, e da realidade dos objetos que se trata?
()ucm habitualmente fala na realidade, para nos? E justamente a
Icalidadc quando alguem nos fala? 0 interesse das observa<;oes que
11/. para voces na ultima vez sobre 0 outra e a Outra, 0 outro com
11111 {/ minl,sculo e a Outra com um A maiusculo, era no intuito de
1.1."1'1 VOCl'S obscrvarem que, quando a Outra com A maiusculo fala,
ILl<' ,; IJlII;I l" simplcsmente a realidade diante da qual voces estao,
.1 '."1>,,, 0 illdividuo que articula. 0 Outro esta alem dessa realidade.

Na palavra verdadeira, 0 Outra, e aquilo diante do que voces
se fazem reconhecer. Mas voces so podem se fazer reconhecer par
ele porque ele e em primeiro lugar reconhecido. Ele deve ser reco-
nhecido para que voces possam fazer-se reconhecer. Essa dimensao
suplementar, a reciprocidade, e necessaria para que possa valer esta
fala cujos exemplos tipicos lhes dei: Voce e meu mestre ou Voce e
minha mulher, ou tambem a palavra mentirosa, que, muito embora
sendo 0 contrario, supoe igualmente 0 reconhecimento de um Outro
absoluto, visado alem de tudo 0 que voces poderao conhecer, e para
quem 0 reconhecimento nao tem efetivamente de como valer senao
porque esta alem do conh-ecido. E no reconhecimento que voces 0
instituem, e nao como urn elemento pura e simples da realidade,
um piao, um fantoche, mas um absoluto irredutivel, da existencia do
qual como sujeito depende 0 valor mesmo da palavra na qual voces
se fazem reconhecer. Ha ai alguma coisa que nasce.

Dizendo a alguem Voce e minha mulher, voce the diz implici-
tamente Eu sou seu homem, mas voce the diz em primeiro lugar
Voce e minha mulher, isto e, voce a institui na posil;ao de ser reco-
nhecida por voce, mediante 0 que ela podera reconhecer voce. Essa
fala e; pais, sempre um alem da linguagem. E um tal empenho, como
qualquer outra fala, mesmo que fosse uma mentira, condiciona todo
o discurso que vai seguir, e aqui entendo por discurso inclusive os
atos, as encaminhamentos, as contorl;oes dos fantoches presos no
jogo e 0 primeiro e voce mesmo. A partir de uma palavra um jogo
se institui, comparavel em todos os aspectos ao que se passa em
Alice no pais das maravilhas, quando os servidores e outras perso-
nagens da corte da rainha se poem a jogar cartas vestindo-se com
essas cartas. e tornando-se eles proprios 0 rei de copas, a rainha de
espadas e 0 valete de ouros. Vma palavra exorta voces a sus-
tenta-Ia pelo discurso de voces, ou a renega-Ia, a recusa-Ia ou a
confirma-Ia, a refuta-Ia, mas ainda mais, a se curvarem a muitas
coisas que estao na regra do jogo. E meslt!-0 se a rainha mudasse a
todo instante a regra, isso nao mudaria nada no essencial - uma
vez intraduzido no jogo dos simbolos, voce e sempre fO[l;ado
a se comportar segundo uma regra.

Em outras term os, quan~OlltlLJanJ()clle fala, nao e ele que
fala, e alguem que esta atr~s:A questao e saber qual e a func;:ao
da personagem que se encontra nessa circunstfmcia. 0 que podemos
dizer e que, para 0 sujeito, e manifestamente alguma coisa de real
que fala. Nossa paciente. nao diz qIle e um outro qualquer atras
del:LqlleiaIa~fa recebe dele sua propria fala, mas nao invertida,
sua propria. fala esta no outra que e ela mesma, 0 outro com mi-



1lI'lseula, seu reflexo no seu espelho, seu semelhante. Porca e repli-
cado toma la da ea e nao se sabe mais 0 que vem primeiro.

Que a palavra se exprima no real quer dizer que ela se exprime
no fantoche. 0 Outro de que se trata nessa situa~ao nao esta a16m
do parceiro, esta a16m do proprio sujeito - 6 a estrutura da alusao -
ela propria se indica num a16m do que ela diz.

Tentemos nos localizar a partir desse jogo dos quatro que im-
plica 0 que eu lhes disse da ultima vez.

o a minusculo 6 0 senhor que ela encontra no corredor, e nao
ha A maiusculo. 0 minusculo a' 6 0 que diz Eu venho do salsi-
cheiro. E de quem se diz Eu venho da salsicheiro? De S. 0 mi-
nusculo a lhe disse Porca. A pessoa que nos fala, e que falou,
enquanto delirante, a', recebe sem nenhuma duvida em alguma parte
sua propria mensagem sob uma forma invertida, do outro, com a mi-
nusculo, e 0 que ela diz concerne ao a16m que ela propria e
enquanto sujeito, e de que por defini~ao, simplesmente porque ela
6 sujeito humano, nao pode falar a nao ser por alusao.

Ra somente duas maneiras de falar desse S, desse sujeito que
radicalmente somos, ou seja: ou dirigindo-se verdadeiramente ao
Outro, A maiusculo, e dele reeebendo a mensagem que concerne
a voce sob uma forma invertida, ou indicando sua dire~ao, sua
existencia, sob a forma da alusao. Se essa mulher 6 propriamente uma
paranoica, 6 que 0 ciclo, para ela, comporta uma exclusao do Outro
com A maiusculo. 0 circuito se fecha nos dois outros com minuscula
que sac 0 fantoche na frente dela, que fala, e no qual ressoa a
mensagem que 6 a de1a, e ela propria que, enquanto eu, 6 sempre
urn outro e fala por alusao.

E isso 0 importante. Ela fala de tal modo bem por alusao que
nao sabe 0 que diz. 0 que diz ela? Ela diz: Eu venho do salsicheiro.
Ora, quem vem do saIsiClieiro? Um porco cortado. Ela nao sabe
que diz isso, mas 0 diz assim mesmo. Esse outro a quem e1a fala,
cIa the diz de si mesma - E~,.a[JorcCl, ell venho do salsicheiro,
ill sou desconjuntada, corpo espedar;ado, membra disjecta, delirante,
{' meu mundo se vai em pedar;os, como eu mesma. Eis 0 que ela
diz. Essa maneira de exprimir-se, por mais incompreensivel que
nos pare<;a, 6, no entanto - 6 0 minimo que se possa dizer - urn
pOll,! uinho esquisita, engra~ada.

II{\ ainda outra coisa que concerne a temporalidade. E claro,
:1 p:1I1 ir das falas da paciente, que nao se sabe quem falou primeiro.
'1IIdo indica que nao 6 nossa paciente, ou pelo menos nao 6 for-
'."'.;IIlIl'Jlk da. larriais saberemos nada ao certo sobre isso, ja que
11.1t1\':IIlHI~; LT0l10metrar as palavras derreais, mas se 0 desenvolvi-
Hit III., (lilt" acaho de fazer esta correto, se a resposta 6 a alocu~ao,

isto e, 0 que verdadeiramente diz a paeiente, 0 Eu venho do sal-
sicheiro pressup6e a resposta Parca.

Na fala verdadeira, muito pelo contnirio, a alocu<;ao 6 a res-
posta. 0 que corresponde a fala e com efeito a consagra<;ao do
Outro como minha mulher, ou como meu mestre, e portanto e a
resposta que pressup6e a alocu~ao. Na faladelirant~, 0 Outro esta
verdadeiramente excluido, nao ha verdaae-atr:8.s,ha tao pouca que
b ,ptQpriQ.sujeilQ.uaQp.oe .nisso nenhuma verdade, e que fica em
face desse fenomeno, brute no fim de contas, na atitude da perple-
xidade. E preciso muito tempo ames que ele tente restituir em
tarno disso uma ordem a que chamaremos a orctem delirante. Ele a
restituiu nao, como se ere, por dedu<;ao e constru<;ao, mas de uma
forma pela qual veremos ulterior mente que ela nao deixa de ter
rela<;oes com 0 proprio fenomeno primitivo.

o Outro estando portanto verdadeiramente excluido, 0 que
concerne ao sujeito e dito realmente pelo outro com minuscula, pelas
sombras de outro, au como se exprimira nosso Schreber para de-
signar todos os seres humanos que ele encomra, pelos pobres-
diabos malfei/os, ou atamancados as tres pancadas1• 0 outro com
minuscula apresenta com efeito urn carater irreal, tendendo ao
irreal.

A tradu<;ao que acabo de Ihes dar nao e completamente valida,
ha em alemao ressonancias que tentei restituir com a palavra
malfeito.

Apos nos ter interessado pela fala, vamos agora nos interessar
urn pouco pela linguagem, a qual a reparti~ao tripla do simbolico,
do imagimirio e do real justamente se aplica.

Seguramente, 0 cuidado que Saussure toma para eliminar de
sua analise da linguagem a considera<;ao da articula~ao motora
mostra claramente que ele distingue a sua autonomia., 0 discurso
concreto e a linguagem real. e a linguagem, isso fala. Os registros
do simbolico e do imagimirio se encontram nos dois outros termos
com os quais ele articula a estrutura da linguagem, isto e, 0 signifi-
cado e 0 significante.

o material slgnificante, tal como eu sempre Ihes disse que ele
6, por exemplo sabre esta mesa, nestes livros, isso e 0 simbolico.
Se as linguas artificiais sac estupidas e que elas sac sempre feitas
a partir da significa<;aa. Algu6m me lembrava recentemente as for-
mas de dedu<;ao que regram 0 esperanto, e gra<;as as quais, se



conhecemos boi, pod cmos deduzir vaca, novilha, bezerro e tudo a
que se quiser. E eu the perguntei como se diz Morte aos tiras! em
esperanto - isso deve ser deduzido de Viva 0 rei! Isso e suficiente
para refutar a existencia das linguas artificiais, que tentam se mo-
delar pela significa<;ao, e e por isso que elas sap geralmente inuti-
lizadas

E depois ha a significa<;ao, que remete sempre a significa<;ao. E
claro, 0 significante pode ser tornado ai a partir do momenta em
que voces dao a ele uma significa<;ao, em que voces criam urn outro
significante enquanto significante, alguma coisa nesta fun<;ao de
significa<;ao. E por isso que se pode falar da linguagem. Mas a
partilha significante-significado sempre se reproduzira. Que a signi-
fica<;ao seja da natureza do imaginario nao e duvidoso. Ela e, como
o imaginario, no fim das contas sempre evanescente, pois esta estri-
tamente ligada ao que lhes interessa, isto e, aquilo a que voces estao
presos. Soubessem voces que a fome e 0 arnor e a mesma coisa,
voces seriam como todos os animais, verdadeiramente motivados.
Mas, gra<;as a existencia do significante, a pequena sigrutlCa<;ao
pessoal de voces - que e tambem de uma genericidade absoluta-
mente desesperadora, humana, demasiado humana - arrasta voces
muito mais longe. Mas como ha este baita sistema de significante
a respeito do qual voces ainda nao puderam compreender, nem
como ele esta ai, nem como ele existe, nem para que ele serve,
nem a que ele leva voces, e por ele que voces sap conduzidos.

Quando fala, 0 sujeito tern a sua disposic;:ao 0 conjunto do
material da lingua, e e a partir dai que se forma 0 discurso con-
creto. Ha em primeiro lugar urn conjunto sincronico, que e a lingua
enquanto sistema simultaneo de grupos de oposi<;ao estruturados, ha
em seguida 0 que se passa diacronicamente, no tempo, e que e 0
discurso. Nao se pode nao colocar 0 discurso em urn certo sentido
do tempo, num sentido que e definido de maneira linear, diz 0
Sr. de Saussure.

Deixo::'lhe a responsabilidade dessa afirma<;ao. Nao que eu a
creia falsa - e fundamentalmente verdadeiro que nao ha discurso
sem uma certa ordem temporal, e conseqiientemente sem uma certa
sucessao concreta, mesmo se ela e virtual. Se leio esta pagina co-
l11e<;andopor baixo e percorrendo, de baixo para cima, no sentido
contrario, isso nao produzira a mesma coisa que se a leio no born
sentido, e em certos casos, isso pode engendrar uma gravissima
('()nfusao, Mas nao e de todo exato que seja uma simples linha, e
Illais provavell11ente urn conjunto de varias linhas, uma ninhada. E
11(":,:;(' diacronismo que se instal a 0 discurso.

o significante como existindo sincronicamente e suficientemen-
te caracterizado na fala delirante por uma modifica<;ao que destaquei
aqui, a saber: alguns de seus elementos se isolam, tornam-se pesa-
dos, ganham urn valor, uma for<;a de inercia particular" carregam-se
de significa<;ao, simplesmente de uma significa<;ao.0 livro de Schreber
esta florido dela.

TOl11emuma palavra como por exemplo Nervenanhang,. a?jun-
<;ao de nervos, palavra da lingua .fundamental. ~chr,ebe~ dlstmgue
perfeitamente as palavras que the Vleram de maneua mSplra?a, pre-
cisamente pela via de Nervenanhang, que the foram repetldas em
sua significa<;ao eletiva que ele nem semp're compreende bem.
Seelenmord, assassinato d'almas, por exemplo, e outra dessas palavras,
para ele problematica, mas sobre a qual ele sabe que. ela tern um
sentido particular. Entretanto e verdade que. de t~do lS~Oel~ A

fala
com urn discurso que e bem 0 nosso, e seu hvro, e preclso dlze-Io,
e notavelmente escrito, claro e fluente. Alem disso, e tao coeren~e
quanta muitos dos sistemas filos6ficos de nosso tempo, nos quais
vemos perpetuamente urn senhor ser picado de repente, na volt~ de
urn caminho por uma tarantula que the faz perceber 0 bovansmo
e a dura<;ao 'como a chave do mundo,. e reconstruir ~ mundo inteiro
em torno desta no<;ao, sem que se salba por que fOl logo. esta que
ele foi pegar. Nao vejo em que 0 sistema de Schreber seJa de urn
valor menor do que os desses fil6sofos cujo terna geral acabo de
Ihes mostrar os contornos. E 0 que se apresenta a Freud no mo-
mento em que ele termina seu desenvolvimento e que, no fundo,
esse tipo escreveu coisas espantosas, que se parecem com 0 que des-
crevi, eu, Freud. .

Este livro, escrito po is num discurso comum, as~mala as pala-
vras que tomaram para 0 sujeito esse peso tao part:cular. Ch~ma-
remos a issoerQ!iJ:~<;l:io, e evitaremos as. exphca<;oes demas~a?o
simplistas. Quando 0 significante se acha aSSlm carregado, 0 sUJelto
da-se conta disso muito bem. 0 momenta em que Schreber emprega
para definir as diversas for<;as'articuladas do mundo com. 0 q?al ~le
lida 0 termo instancia - ele tambem tern suas pequemnas mstan-
cias' -, ele diz: Instancia e meu, nlio slio os outros que me dissera11},
e meu discurso comum.o que se passa no nivel da significa<;ao? A injuria IS sempre
umaruptura do sistema da linguage!D' a palavra de am~r tam~em.
Que Porcaesteja carregada de sentldo obscuro, 0 que e provavel,
ou-ria6'o 'esteja, temos ja ai a indica<;ao dessa. dissocia~ao. Essa
signific.ac;ao, como toda sigl1ifica<;a~q~e se respelte, re~ete a ~ma
outra..sigl1ifica<;ao.E 0 q\le caracte~lZa.Justamente ~ alusao. Ao dlzer
Eu venho do salsicheiro, 11 doente mdlca-nos que 1SS0remete a uma
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brabo mas a isto ele se adaptou ~ao bem que 0 diretor da casa de
saude'dizia dele - Ele e llio genttl. . tOOo a

Temos a sorte de ter ai urn homem que nos comumca seu
seu sistema delirante, e num momento em que'ses~e~~~~o~o~~ ele

db har Antes de perguntarmos a no
pleno esa roc . historia da Pre-psychotic Phase, antes
entrou nessa, e de ~:::r~oosseantido da genese, como se faz, sempr~,
de tom~r~o:o~:e c~e inexplicaveis confus6es, vamos restitm-las tals
o q~eelas nos foram dadas na observa!;ao de Freud, que nunca teve
qua!. ca viu 0 paciente.
senao esse hvro, que ~nun d'ficam os diferentes elementosVoces apreenderao como se mo I r
de um sistema constrl.!ido em fun~~o das coordet~~~~~:adem~a~:~

b de certamente leglttma, em se . .
Essa a or apem l' e 0 que nos permitira reconstltUlr6 nos e dado por urn Ivro, e d' 1't'que s d' A' Mas comecaremos por sua la e Ica.eficazmente a sua mamlca.
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outra significa~ao. Naturalmente, isso obliqua urn pouquinho, ela
prcfere que seja eu que a compreenda.

Desconfiem sempre das pessoas que lhes digam _ Voce com-
preende. E sempre para remeter voces em outra parte que ali onde
se trata de ir. E 0 que ela faz. Voce compreende bem _ isso quer
dizer que ela propria nao esta tao segura da significa~ao e que esta
remete r-ao tanto a urn sistema de significa~ao continuo e conciliavel
quanto a significa~ao enquanto inefavel, a significa~ao basica da
realidade dela, ao seu espedacamento pessoal.

E depois ha 0 real, a articula~ao realmente real, a bolinha do
pelotiqueiro habilmente passada no outro. A fala real, eu entendo a
fala enquanto articulada, aparece em outro ponto do campo, nao
qualquer urn, mas 0 outro fantoche, enquanto elemento do mundo
exterior.

o grande S cujo medium e a fala, a analise nos adverte que
nao e 0 que falsa e correntemente se pensa. Ha a pessoa real que
esta diante de nos enquanto ela ocupa Iugar - ha issa na pre-
senca de urn ser humano, isso ocupa lugar, a rigor voces podem
colocar dez no gabinete de voces, mas nao cento e cinqtienta _ ha
o que voces veem, que manifestamente os cativa e que e capaz de
fazer voces bruscamente se lancarem no seu pesco~o, ato irrefIetido
que e da ordem imaginaria, e depois ha 0 Outro de que falavamos,
que e tambem 0 sujeito, mas que nao e 0 refIexo do que voces veem
em frente de voces, e nao simplesmente 0 que se produz enquanto
voces se veem se verem.

Se 0 que digo nao e verdade, Freud jamais disse nada de ver-
dadeiro, pois 0 inconsciente quer dizer isso.

Ra varias alteridades possiveis, e veremos como estas se ma-
nifestam em urn delfrio completo como 0 de Schreber. Ha em pri-
meiro lugar 0 dia e a noite, 0 sol e a lua, as coisas que voltam
scmpre ao mesmo lugar, c a que Schreber chama a ordem natural
do mundo. Ra a aIteridade do Outro que corresponde ao S, isto e,
o Outro com maiuscula, sujeito que nao e conhecido por nos, 0
Outro que e da natureza do simb6lico, 0 Outro ao qual nos diri-
gimos para alem do que se ve. No meio, ha os objetos. E depois,
no nivel de S, ha alguma coisa que e da dimensao do imaginario,
o eu e 0 corpo, espeda~ado ou nao, mas antes espeda~ado.

Vou deixa-los hoje por aqui. Esta analise de estrutura prepara
o caminho do que direi na proxima vez.

Tentaremos compreender, a partir desse pequeno quadro, 0 que
se passa em Schreber, 0 delirante que atingiu 0 desabrochamento
Wll1pkto, e, no fim de contas, perfeitamente adaptado. 0 que
C;jI;lCll'riza Schreber, com efeito, e que ele nunea parou de delirar





DE UM DEUS QUE NAO ENGANA,
E DE UM QUE ENGANA

A psicose niio Ii urn simples jato
de linguagem.
o dialeto dos sin/omas.
Como seria belo ser uma mulher ...
Deus e a c;encia.
o Deus de Schreber.

Noutro dia vimos na minha apresentagao urn doente grave.
Era urn caso clinico que eu certamente nao tinha escolhido,

mas que de algum modo fazia 0 incO'Ilscientefuncionar a descoberto,
em sua dificuldade de entrar no discurso analitico. Ele 0 fazia fun-
cionar a descoberto, porque, em virtu de de circunstfmcias excepcio-
nais, tudo 0 que em outro sujeito haveria entrado no recalque,
cncontrava-se nele suportado por uma outra linguagem, essa lingua-
gem de alcance bastante reduzido chamada dialeto.

No presente caso, 0 dialeto corso havia funcionado para esse
sujeito em eondig6es que acentuavam mais a fungao de particulari-
zagao pr6pria de todo dialeto. Ele tinha com efeito vivido desde a
sua infancia em Paris, filho tinieo, de pais extremamente fechados
dentro de suas pr6prias leis, e usando exclusivamente 0 dialeto corso.
As querelas perpetuas dessas duas persona gens, seu pai e sua mae,
manifestag6es ambivalentes da extrema afeigao deles, e do ternor
de ver ehegar a mulher, 0 objeto estranho, prosseguiam a desco-



herto, mergulhando-o do modo mais direto na sua intimidade conju-
gal. TUido isso em dialeto corso. Tudo a que se passava dentro de
casa nao era concebido senao em dialeto corso. Havia dois mundos,
o da elite, 0 do dialcto corso, e depois 0 que se passava fora. Essa
separa9ao estava ainda presente na vida do sujeito, e ele nos contou
a diferen9a de suas rela90es com () mundo, entre 0 momenta em
que ele estava diante de sua maee a momenta em que ele passeava
na rua.

a que resultava disso? E 0 caso mais demonstrativo. Disso
r~s.ultavam duas c~isas. A primeira, visivel na anamnese, e a
difI~uldad~ que ~le tmha de tornar a evocar 0 que quer que seja no
antIgo registro, IStO e, de se exprimir no dialeto da sua inffmcia
o unico que ele fal~va com sua mae. Como eu the pedisse que s~
exp~essasse nesse dIaleto, que me repetisse as falas que ele tinha
pOdido trocar com seu pai pOl' exemplo, ele me respondeu: Eu niio
posso bolar isso para fora. POI' outro lado, via-se nele uma neurose
os tra90s de urn comportamento que deixava entrever urn mecanis~
mo ~ue. se pode diz~r - e um termo que emprego sempre com
pru~encIa - r~gr~ssiVo. Em particular, sua maneira singular de
pratIcar sua gemtahdade tendia a se confundir no plano imaginativo
com uma atividade regressiva das fungoes excrementicias. Mas tudo
o que era da ordem do que e habitual mente recalcado, todo 0 con-
teudo expresso comumente pOl' intermedio dos sintomas neur6ticos
estava ali perfeitamente limpido, e eu nao tinha nenhuma dificuldad~
em fazer com que ele 0 exprimisse. Ele 0 exprimia tanto mais facil-
mente pois que isso era suportado pela linguagem dos outros.

_ U,tilizei ~ compara9ao de uma censura exercida num jornal,
n~o so de tIragem extrema mente limitada, mas redigido em urn
dialeto que seria compreensivel apcnas para urn numero extrema-
mente reduzido de pessoas. 0 cstabelecimento do discurso comum
cu, di~ia quase do .discurso publico, e um fator importante na fun9a~
propna do mecal1lsmo de recalque. Este depende em si mesmo da
po.s~ibili~ade de conciliar no discurso urn certo passado da fala do
SllJeI~o,l~gado,. co~o Fr~ud 0 sublinhou, ao mundo pr6prio de suas
rda90cs ~nfa?tIs. E precisamente esse passado da palavra que con-
Illlua a funclOnar na lingua prim:itiva. Ora, para esse sujeito, essa
lingua C seu dialeto corso, no qual ele podia dizer as coisas mais
Illcrivcis, lan9ar pOl' exemplo ao seu pai - Se voce nao for embora
1'/1 I'(}{{ (Jar voce no olho do mals. Essas coisas, que tambem teria~
dl' sn <litas pOl' urn nevrosado que deve tel' construido sua neurose
.1<- 11I;lIH'ir;1 difcrente, estavam a descoberto, no registro da outra
11/1",11;1 n:ill sOll1cntc dialeta!, mas interfamiliar.

a que e 0 recalque para 0 neur6tico? E uma lingua, uma outra
lingua que de fabric a com seus sintomas, isto e, se e urn histcricll
ou urn obsessivo, com a dia16tica imaginaria dele e do outro. ()
sintoma neurotico desempenha 0 papel da lingua que permite expri-
mil' 0 recalque. E justamente aquilo que nos faz ver claramente quc
\) recalque e 0 retorno do reca1cado san uma s6 e mesma coisa, 0

direito e 0 avesso de urn so e mesmo processo.
Essas observa~6es nao san estranhas ao nosso problema.

Qual e 0 nosso metodo a respeito do presidente Schreber?
E indiscutivelmente no discurso comum que este se exprimiu

para nos explicar 0 que the aconteceu, e que ainda durava quando
da reda9ao de sua obra. Esse testemunho atesta transforma90es es-
truturais que sem duvida alguma devem ser consideradas como
reais, mas 0 verbal e ai dominante, pois que e por intermedio do
testemunho escrito do sujeito que nos temos a prova disso.

Procedamos metodicamente. E a partir do conhecimento que
temos da importancia da palavra na estrutura9ao dos sintomas psico-
neur6ticos, que avan!;amos na analise deste territorio, a psicose. Nao
dizemos que a psicose tern a mesma etiologia que a neurose, nao
dizemos nem mesmo que ela e como a neurose urn puro e simples
fato de linguagem, longe disso. Observamos simplesmente que ela e
muito fecunda quanta ao que pode exprimir no discurso. Temos
uma prova disso na obra que nos lega 0 presidente Schreber, e que
foi al!;ada ate a nossa aten!;aO pela aten9aO quase fascinada de
Freud, 0 qual, baseando-se nesses depoimentos, e atraves de uma
analise intern a, mostrou-nos como esse mundo era estruturado. :e:
assim que procederemos, a partir do discurso do sujeito, e e 0 que
nos permitira ficar mais proximo dos mecanismos constituintes da
psicose.

Compreendam bem que sera preciso ir metodicamente, pas~o
a passo, nao saltar os re1evos, sob pretexto de que uma analogm
superficial com um ,mecanismo da neurose transparece. Em suma,
nao fazer nada do que se faz com tanta freqliencia na literatura.

a chamado Katan pOl' exemplo, que se interessou muito espc-
cialmente pelo caso Schreber, considera como reconhecido sem
contesta!;ao que a origem da sua psicose deve ser situa?a n~ luta
contra a masturba9aO amea9adora, provocada por seus mvestImcn-
tos er6ticos homossexuais sobre 0 personagem que formou 0 pro-
totipo e ao mesmo tempo 0 nueleo de seu sistema persecut6rio, Oil



seja, 0 professor Flechsig. E 0 que teria conduzido 0 presidente
Schreber a chegar ate a subverter a realidade isto e ate a recons-
truir, apos urn curto periodo de crepusculo do mundo, urn mundo
nov~, irreal, no qual ele nao teria de ceder a essa masturba~ao
conslderada como tao amea~adora. Todos nao sentem que urn me-
canismo dessa especie, se e verdade que ele se exerce em uma certa
articula~ao nas neuroses, teria aqui resultados completamente des-
proporcionados?
. ? presidente Schreber nos narra de maneira muito clara as

pnmelras fases de. su~ psicose. E quando ele nos da a comprova~ao
de que entre 0 pnmelro acesso do psicotico, fase dita nao sem fun-
~amento pre-psicotica, e 0 estabelecimento progressivo da fase psic6-
tIca, no auge de estabiliza~ao da qual ele escreveu sua obra ele
teve uma fantasia que se exprime comestas palavras: como 'seria
uma coisa bela ser uma mulher sendo copulada.

Esse pensamento que 0 surpreende, ele sublinha 0 seu carater
de imagina~ao, ao mesmo tempo que precis a te-Io acolhido com
indigna~ao. Ha ai uma especie de conflito moral. Nos nos encon-
tramos em presen~a de urn fenomeno, e cujo termo nao mais se
emprega, de modo que nao se sabe mais classificar as coisas _
e urn fenomeno pre-consciente. E essa ordem pre-consciente que
Freud faz intervir na dinarnica do sonho, e a que ele da tanta im-
portancia na Traumdeutung.
. . !e~-se realmente a sentimento de que isso parte do eu. A
lllslstenCla neste seria belo. .. tern a caniter de pensamento sedutor
que a ego esta longe de desconhecer. '

Numa passagem da Traumdeutung consagrada aos sonhos de
~astigo,. Freu? ad~ite que no mesmo nivel em que os desejos do
lllconSClente llltervem no sonho, pode se apresentar urn mecanismo
diferente daquele que se assenta na oposi~ao consciente-inconsciente
- 0 mecanismo de formariio, diz Freud, torna-se bem mais trans-
parente quando se substitui a oposiriio do consciente e do incons-
ciente pela do eu e do recalcado.
. I~so foi esc~ito num momenta em que a no~ao do eu nao tinha

sldo. ?lllda, doutnnada por Freud, mas voces veem, no entanto, que
cIa Ja esta pres.ente em seu espirito. Notemos aqui apenas que os
sonhos de castlgo niio siio necessariamente ligados a persistencia
de sonhos penosos, eles nascem ao contrario a maior parte das
vezes, parece, quando esses sonhos do dia sao de natureza apazi-
guadora, mas exprimem satisfaroes interiores. Todos esses pensa-
mentos interditos sao substituidos no conceito manifesto do sonho
"elo seu contrario. 0 carater essencial dos sonhos de castigo me pa-

rece, pais, sei 0 seguinte: 0 que os produz niio e um desejo incons-
ciente vindo do recalcado, mas um desejo de sentido contrario que
se realiza contra este, desejo de castigo que, embora inconsciente,
mais exatamente pre-consciente, pertence ao eu.

Todos aqueles que seguem a via em que conduzo voces pouco
a pouco, atraindo a aten~ao de voces para urn mecanismo que e
distinto da Verneinung e que se ve a todo momento emergir no dis-
curso de Freud, encontrarao ai mais uma vez a necessidade de
distinguir entre alguma coisa que foi simbolizada e alguma coisa
que nao foi.

Que rela~ao ha entre a emergencia no eu - e de uma forma,
sublinho, isso, nao-conflituosa - do pensamento de que seria belo
ser uma mulher sendo copulada, com a concep~ao em que a delfrio
chegado a seu grau de acabamento se desenvolveni em toda a sua
for~a, ou seja, que 0 homem deve ser a mulher permanente de Deus?
Cabe, sem duvida alguma, aproximar esses dois termos - a apari-
~ao primeira deste pensamento que atravessou 0 espirito de Schre-
ber, entao aparentemente sao, e 0 estado terminal do delirio, que,
perante uma persona gem onipotente com a qual ele tern rela~6es
er6ticas permanentes, situa eIe mesmo como urn ser completamente
feminizado, uma mulher, e 0 que ele diz. 0 pensamento do inicio
nos parece legitimamente como a entrevisao do tema final. Mas
nem por isso devemos negligenciar as etapas, as crises que 0 fizeram
passar de urn pensamento tlio fugidio a uma conduta e urn discurso
tao firmemente delirantes quanta os seus.

Nao e dito de antemao que os mecanismos em causa sejam
homogeneos aos mecanismos com os quais lidamos habitualmente
nas neuroses, e especialmente com 0 do recalque. E claro, pll.ra
perceber isso e preciso come~ar par compreender 0 que quer dizer
recalque, ou seja, que eIe e estruturado como urn fenomeno de
liuguagem.

A questao que se coloca e a de saber se nos encontramos diante
de urn mecanismo propriamente psicotico que seria imaginario e que
iria da primeira entrevisao de uma identifica~ao e de uma captura
na imagem feminina, ate 0 desabrochar de urn sistema do mundo
em que 0 sujeito esta completamente absorvido em sua imagina~ao
de identifica~ao feminina.

o que digo, que e quase artificial demais, indica-Ihes justamen-
te em que dire~ao devemos procurar resolver nossa questao. Nao
temos nenhum meio de faze-la, a nao ser apreendendo as seus
tra~os no unico elemento que possuimos, ou seja, 0 proprio do-
cumento, 0 discurso do sujeito. Por isso introduzi voces da ultima



vez no que deve orientar nossa investiga~ao, ou seja, a estrutura
propria desse discurso.

Essa fun~ao, observem bem isso, e preenchida de modo 1111111"

diverse segundo as areas culturais nas quais a fun~ao eterna da IH!;'
venha a funcionar. Voces nao teriam razao ao crer que sejalll O~;

mesmos elementos, e igualmente qualificados, que tenham sempr(~
preenchido essa fun9ao.

Peguem Aristoteles. Tudo 0 que ele diz 6 perfeitamente co-
municavel, e apesar disso a posi9ao do elemento nao-enganador c
essencialmentc diferente nele e entre nos. Onde estaria entre nos
esse elemento?

Pois bern, seja 0 que for que possam pensar sabre isso os espi-
ritos que se limitam as aparencias, 0 que e freqiientemente 0 casa
dos espiritos fortes, e mesmo dos mais positivistas dentre voces, ate
as mais libertos de toda id6ia religiosa, so 0 fato de voces viverem
nesse ponto preciso da evolu9ao dos pensamentos humanos nao os
declara desobrigados do que foi aberta e rigorosamente formulado
por Descartes, sobre Deus enquanto nao podendo nos eng:nar. / .

Isso 6 verdadeiro a tal ponto que uma personagem tao luclda
quanta Einstein ao se tratar do manejo da ordem simbolica que era
a sua, evocou justamente isso: DellS, dizia ele, e malicioso, mas e
honesto. A n09ao de que 0 real, por mais delicado que seja de
penetrar, nao pode fazer velhacarias conosco, nao nos passara para
tn1s de proposito, e, ainda que ninguem abso!utamente se detenha
nisso, essencial a constitui9aO do mundo da ciencia.

Dito isso, admito que a referencia ao Deus nao-enganador,
tinico principio admitido, esta fundada nos resultados obtidos pela
ciencia. Jamais constatamos nada com efeito que nos mostre no
fundo da natureza urn demanio enganador. Mas isso nao impede
que seja urn ate de fe que foi necessario aos primeiros passos da
ciencia e da constitui9aO da ciencia experimental. E evidente para
nos que a materia nao e trapaceira, que ela uao faz deliberada-
mente com que nossas experiencias se aniquilem e com que nossas
maquinas VaG pelos ares. Isso acontece, mas somos nos que nos
enganamos, nao se pode imaginar que cIa nos engane. Esse passe
nao esta em absoluto suficientemente amadurecido. E precise nada
menos que a tradi9aO judaico-crista, a fim de que ele POS5:laser
transposto de forma taa segura.

Se a emergencia da ciencia, tal como nos a constituimos com
a tenacidade, a obstina9aO e a audacia que caracterizam 0 seu de-
senvolvimento, foi produzida no interior dessa tradi9aO, e just~mentc
porquc ela pas urn principia tinico na .base, nao so~en!e do umv~r.so,
mas da lei. Nao e simplesmente 0 umverso que fO! cnado ex mhllo.
mas tambem a lei - e ai que se agita todo 0 debate de urn certo

Comecei por distinguir as tres esferas da fala como tal. Voces
se lembram que podemos, no interior meslllo do fenameno da fala,
integrar os tres planas, 0 do simbolico, representado pelo signifi-
cante, 0 do imaginario. representado pela significa~ao, e 0 do real,
que e 0 discurso de fato efetuado realmente em sua dimensiio
diacranica.

o sujeito dispoc de todo urn material significante que e a sua
lingua, materna ou nao, e dela se serve para fazer passar no real
significa90es. Nao e a mesma coisa ser mais ou menos cativado,
capturado numa significa9ao, e exprimir essa significa9ao em um
discurso destinado a comunica-la, a concilia-la com as outras signi-
fica90es diversamente acolhidas. Neste termo, acolhido, esta 0 mobil
do que faz do discurso urn discurso comum, urn discurso comu-
mente admitido.

A no~ao de discurso e fundamental. Mesmo quanta ao que
chamamos objetividade, 0 mundo objetivado pela ciencia, 0 discurso
e essencial, pois 0 mundo da ciencia, que se perde sempre de vista, e
acima de tudo comunicavel, ele se encarna nas comunica90es cient!-
ficas. Teriam voces conseguido fazer a experiencia mais sensacional,
se urn outro nao pode refaze-Ia apos a comunica9iio que voces fize-
ram, ela nao serve para nada. E segundo esse criterio que se constata
que uma coisa nao e recebida cientificamente.

Quando fiz para voces 0 quadro com tres entradas, localizei as
diferentes rela90es nas quais podemos analisar 0 discurso de deliran-
te. Esse esquema nao 6 0 esquema do mundo, e a condi9ao funda-
mental de qualquer relal;aO. No sentido vertical, ha 0 registro do
sujeito, da fala e da ordem da alteridade como tal, do Gutro. 0
ponto-piva da fun9ao da fala e a subjetividade do Outro, isto e, 0
fato de que 0 Outro e essencialmente aquele que e capa~, como
o sujeito, de convencer ou de mentir. Quando eu Ihes dlsse que
deve haver ai nesse Outro 0 setor dos objetos inteiramente reais. e
cvidente que essa introduc;iio da reaIidade e sempre fun9iio da fala.
Para que possa se relacionar 0 que quer que seja, em rela~ao ao sujei-
to e ao Outro, a algum fundamento no real, e precise que haja em
algum lugar algo que nao engane. 0 correlato dialetico da estrutura
fundamental que faz da palavra de sujeito a sujeito uma palavra que
pude cnganar, e que haja tambem alguma coisa que nao engana.



racionalismo e de urn certo voluntarismo, que atormentou, ainda
atormenta os teologos. 0 criterio do bem e do mal dependen'i do
que se poderia chamar 0 capricho de Deus?

E a radicalidade do pensamento judaico-cristao sobre esse
p,?nto que permitiu esse passu decisivo, em virtu de do qual a expres-
sao a!o de fe nao e des~abida, consistindo em sustentar que hit algo
que e absolutamente nao-enganador. Que esse passo seja reduzido
a es~e ato e uma coisa essencial. Reflitamos, POl'em, no que acon-
t~na~ no ,corre-corre em que se vai agora, se nos dessemos conta de
que nao ha somente urn proton, urn meson etc., mas urn elemento
c0!U ? qual nao se tinha contado, urn membro a mais na mecanica
a.t~mlca" uma personagem que mentisse. Neste momento, nao se
nna maIS de modo algum.
, Para Aristoteles, as coisas sao completamente diferentes. 0 que
e q~e 0 asse~urava, ~a natureza, ?a nao-mentira do Outro enquanto
real. - senao as cOlsas, na medlda em que elas voltam sempre ao
mesmo lugar, ou seja, as esferas celestes. A no<;ao das esferas celes-
t~s .como o. que, n~ fll~ndo, e incorruptivel, de uma essencia outra,
dIVll:a; ha~It~u mu~tIsslmo tempo 0 proprio pensamento cristao, a
tr~dI!(.?-Ocnsta medIeval, que era herdeira desse pensamento antigo.
Nao_e ~omente de .uma heran<;a escoh'istica que se tratava, pois essa
no<;ao e, l?o~e-se dIZe:, natural ao homem, e somos nos que estamos
numa posI<;ao excepclOnal para nao mais nos preocuparmos com 0
que se passa na esfera celeste. Ate uma epoca absolutamente recente
a. presen<;~ mental do que se passa no ceu como referencia essen~
clal nos. e atestada em todas as culturas, mesmo naquelas cuja
astronomla n~s permite acreditar em urn estado bem avan<;ado de
suas observa<;oe~e de .suas reflexoes. Nossa cultura e excc<;ao, desde
9ue .ela c?n~entlU, m~Ito t~rd~, em !omar ao pe da letra a posi<;ao
J?~mco-cnsta. Era ate entao ImpossIVel descolar 0 pensamento dos
~I1?sofos, be;n .como o. dos teologos, e portanto 0 dos fisicos, da
Jdela da essenCIa supenor das esferas celestes. A medida e 0 teste-
mun~o mater!aliz~do disso - mas somos nos que 0 dizemos _
em SI, a medlda e 0 testemunho do que nao engana.

Realmente so a nossa cultura e que apresenta esse tra<;o _
comum a todos ?S que estao aqui, eu creio, com a exce<;ao de alguns
{lliCpodem ter tIdo algumas curiosidades astronomicas - esse tra<;o
qlle faz que nunc a pensemos no retorno regular dos astros e dos
plalle/as, n~~ nos .eclipses tampouco. Isso nao tern para nos ne-
nlJUllla cspCCle de Importflllcia, sabe-se que isso funciona sozinho.
II.i IIlll lI/lIndo .entre 0 que se chama com urn vocabulo de que nao
'-11':1". ;1 1I1('ntalzdade das pessoas como nos - para quem a garantia
tic Ilido 0 qlIC sc passa na natureza e urn simples principio, au seja,

que ela nao poderia nos enganar, que ha em algum lugar nlglllll:\
coisa que garante a verdade da realidade, e que Descartes afillll:1
sob a forma do seu Deus nao-enganador - e, de outro lado, a
posi<;ao normal, natural, mais comum, aquela que surge no espfrito
da imensa maioria das culturas, que consiste em situar a garanti a da
realidade no ceu, seja qual for a maneira como 1SS0 e representado.

o desenvolvimento que acabo de fazer-Ihes nao e de modo
nenhum sem rela<;ao com nosso proposito, pois ai estamos imedia-
tamente mergulhados dentro do primeiro capitulo das M em6rias do
presidente Schreber, que trata do sistema das estrelas como ponto
essencial, 0 que e antes inesperado,. da luta contra a masturbacao.

A exposu;ao e entrecortada com leituras
das Memorias de urn nevropata, capitulo 1, pp. 23-27.

Segundo essa teoria, cada nervo do intelecto representa a indi-
vidualidade espiritual inteira do homem, traz inscrita, por assim
dizer, a totalidade das lembran<;as. Trata-se ai de uma teoria extre-
mamente elaborada, cuja posi<;ao nao seria penosa de ser encontrada,
mesmo que fosse apenas a titulo de etapa da discussao, em obras
cientfficas acolhidas. Por meio de urn mecanismo da imagina<;ao
que nao e excepcional, tocamos na liga<;ao da no<;ao de alma com
a de perpetuidade das impressoes. 0 fundamento do conceito de
alma na exigencia de uma conserva<;ao das impressoes imagim'irias
e ai sensivel. Eu diria quase que ha ai 0 fundamento, nao digo a
prova, da cren<;a na imortalidade da alma. Ha alguma coisa de
irreprimivel quando 0 sujeito se considera a si mesmo - nao s6
ele naa pode nao conceber que de exista, mas muito mais, que
uma impressao participe de sua perpetuidade. Ate aqui, nosso deli-
rante nao delira mais do que '.1m setor extremamente extenso da
humanidade, para nao dizer que ele e co-extensivo a ela.

Nao estamos longe do universo espinosiano, na medida em
que ele esta fundado na coexistencia do atributo do pensamcnto c
do atributo da extensao. Dimensao interessantissima para situar a
qualidade imaginaria de certas etapas do pensamento filos6fico.



de vista da lingua camum, mas alias reestruturada nas rcla~6cs llIalS

fundamentais, que e1e chama a lingua fundamental.
VeremO$ mais tarde porque Schreber partiu da no~ao de Deus.

Esse ponto de partida esta certamente ligado ao seu ·discurso mais
recente, aquele no qual ele sistematiza seu delirio para comunica-Io
a nos. Voces ja 0 veem preso por este dilema - quem vai tirar
mais raios para si, ele ou esse Deus com 0 qual ele tern essa per-
petua rela~iio erotica? E Schreber quem vai ganhar 0 amor de Deus
ate por em perigo sua existencia, ou e Deus quem vai possuir
Schreber, e em seguida abandona-Io? Esbm;o para voces 0 problema
de maneira humoristica, mas isso nao tern nada de engra~ado, ja
que se trata do texto do delirio de urn doente.

Ra divergencia em sua expcriencia entre Deus, que e para
ele 0 avesso do mundo - e se nao e inteiramente aquele de que
eu Ihes falava ha pouco, que esta ligado a uma certa coneep~ao da
equivalencia de Deus e da extensao, e mesmo itssim a garantia de
que a extensao nao e ilusoria - e, por outro lado, esse Deus com
o qual, na experiencia mais crua, ere tern rela~6es como que com
urn organismo vivo, 0 Deus vivo, como ele se exprime.

Se a contradi~ao entre esses dois term os se mostra para ele,
reflitam pois que nao esta num plano de logica formal. Nosso doen-
te nao est:! nesse ponto, tanto como ninguem alias. As famosas
contradi~6es da logica formal nao tern nenhuma razao de ser mais
operantes nele do que nao 0 sac com a gente, que fazemos perfei-
tamente coexistir no nosso espirito, fora dos momentos em que nos
provocam a diseussao e em que nos tornamos muito suscetiveis
quanta a logica formal, as sistemas mais heterogeneos, e mesmo as
mais discord antes, numa simultaneidade em que essa Iogica parece
completamente esquecida - que cada urn tome referencia na pro-
pria experiencia pessoal. Nao ha uma contradi~ao logica, ha uma
contradi~ao vivida, viva, seriamente posta e vivamente sentida pelo
sujeito,entre 0 Deus quase espinosiano do qual ele conserva a
sombra, 0 esbo~o imaginario, e aque1e que mantem com ele essa
rela~ao erotica de que perpetuamente ele Ihe da testemunho.

A questao, de forma alguma metafisica, que se coloca e a de
saber 0 que pertence realmente ao vivido do psicotizado. Nao esta-
mos aptos a responder a tal questiio, e talvez ela nao tenha sentido
para nos em momento algum. Nosso trabalho e 0 de situar estru-
turalmente 0 discurso que da testemunho das rela~6es eroticas do
sujeito com 0 Deus vivo, que e tambem aquele que, por intermedio
desses raios divinos, e de toda uma procissao de formas e de emana-
!toes, Ihe fala, exprimindo-se nessa lingua desestruturada do ponto

Penetramos nesta altura numa emergencia, impressionante em
rela~ao ao conjunto do discurso, das mais velhas cren~as - Deus
e 0 senhor do sol e da chuva.

Nao podemos deixar de notar aqui 0 vinculo da rela~ao imagi-
naria com os raios divinos. E tenho a impressao de que houve em
Freud referencia liteniria quando ele insiste, a respeito do recalque,
no fato de que ha uma dupla polaridade - sem duvida alguma
coisa e reprimida, repelida, mas tambem e atraida pe10 que ja foi
preeedentemente recalcado. Nao podemos de~x~r .de reconhecer ~e
passagem a analogi a surpreendente dessa dmamlca com o. sentI-
mento expresso por Schreber na articula~ao de sua experiencla.

Eu lhes assinalava ainda ha pouco a divergencia que ele sente
entre duas exigencias da presen~a divina, a que justifica a manu-
ten~ao a seu redor do cenario do mundo exterior - voces verao a
que ponto essa expressao e fundada - e aquela do De~s que eIe
sente como 0 parceiro desta oscila~ao de forl;(aviva que val se tornar
a dimensao na qual doravante e1e sofrera e palpitara. Essa sep~ra-
~ao se resolve l'ara ele nestes termos: - A verdade total. eXlste
talvez a guisa de uma quarta dimensiio, sob forma de uma dzagonal
dessas linhas de representa~iio, que e inconcebivel para 0 homem.

Ele se sai bern, nao e, como se faz corretamente na li~guagem
desta comunical;(ao demasiado desigual para com 0 seu obJeto que
se chama a metaflsica, quando nao se sabe ~bsolutamente como
conciliar dois term os, a liberdade e a ne~essldade transcendente,
por exemplo. Contentam-s.e em dizer que h~ em algum lugar uma
quarta dimensao e uma d!ag/o~al, ou s~ obtem cada. uma das duas
pontas da cadeia. Essa dlaletIca, perfeltamente mamfesta em qual-
quer exerdcio do discurso, nao Ihes pode escapar.

Continuafao da leitura.

Afinal de contas, Deus nao tern relal;(ao completa, auten.tica,
senao com cadiiveres. Deus nao compreende nada dos seres VIVOS,

sua onipresenl;(a so compreende as coisas do exterior, jamais do



FA NO PSlc6TICOTEMATICA E ESTRUTURA DO ENOME

I'd' I t P sta a rcla('~i() lkchama transversal, porque e a e lagona. n~e~e 0 0 ,.-
sujeito a sujeito, eixo da fala em sua eflCaCIa. ,.

Continuaremos da proxima vez esta analIse, aqui apcnas
iniciada.

interior. Ai estao proposwoes que nao parecem ser evidentes, nem
Sier exigidas pel a coerencia do sistema, tal como poderfamos nos
mesmos preconcebe-la.

Voltarei da proxima vcz a esse ponto, com mais enfase. Mas
vejam desde ja que a relac;ao psicotica, em seu grau ultimo de de-
senvolvimento, comporta a introduc;ao da dialetica fundamental do
engano numa dimensao, se podemos assim dizer, transversal em
relac;ao aquela da relac;ao autentica. 0 sujeito pode falar ao Outro
na medida em que com elc se trata de fe ou de fingimento, mas
e aqui -' na dimensao de urn imaginario submetido, caracteristica
fundamental do imaginario - que se produz, como urn fenomeno
passivo, como uma experiencia vivida do sujeito, este exerdcio
permanente do engano capaz de subverter qualquer que seja a
ordem, mftica ou nao, no proprio pensamento. 0 que faz com que
o mundo, como voces van ve-Io ser desenvolvido no discurso do
sujeito, se transforme no que chamamos uma fantasmagoria, mas
que e, para ele, 0 que ha de mais certo de seu vivido, e esse jogo
de engano que ele mantem, nao com urn outro que seria seme-
lhante a ele, mas com esse ser primeiro, garante mesmo do real.

o proprio Schreber observa muito bem que ele estava longe
de estar preparado por suas categorias anteriores para a experiencia
viva do Deus infinito - ate ai, essas quest6es nao tinham nenhuma
especie de existencia para ele, e muito melhor do que urn ateu, ele
era urn indiferente.

Pode-se dizer que nesse delfrio Deus e essencialmente 0 termo
polar em relac;ao a megalomania do sujeito, mas e na medida em
que Deus ai esta presQ em seu proprio jogo. 0 delfrio de Schreber
vai nos desenvolver com efeito que Deus, por ter querido captar
suas fo[(;as e fazer dele 0 residuo, 0 lixo, a carcac;a, objeto de todos
as exercfcios de destruic;ao que ele, a seu modo intermediario, per-
mitiu efetuar, esta presQ em seu proprio jogo. 0 grande perigo de
Deus e, afinal de contas, 0 de amar demasiado Schreber, esta zona
transversalmente transversal.

Teremos de estruturar a relaC;ao do que garante 0 real no outro,
isto e, a presenc;a e a existencia do mundo estavel de Deus, com 0

sujeito Schreber enquanto realidade organica, corpo espectac;ado.
Veremos, pedindo emprestado algumas referencias a literatura ana-
lftica, que uma grande parte de seus fantasmas, de suas alucinaC;6es,
de sua construC;ao miraculosa ou maraviihosa, e feita de elementos
em que se reconhecem claramente todas as especies de equivalencias
corporais. Veremos, par exemplo, a que a alucinaC;ao dos homen-
zinhos representa organicamente. Mas 0 pivo desses fenomenos
e a lei, que esta aqui inteiramente na dimensao imaginaria. Eu a



pude ao espirito de improvisac;ao e a modulac;ao desse JiSCLW;O.I III

levado a dcsenvolver urn pouco certas passagens, e a aeresccliLlf ;1

ele certas considerac;6es que fui levado a fazer numa segunJa SCSS;I(l

mais reduzida que se realizou depois, e na qual eu me achav;1
perante 0 circulo limitado dos tecnicos analistas que tinham assislido
a primeira conferencia. Eu falei a eles sobre uma questao tecnica, ;1
da significac;ao da interpretac;ao em geral. Isso nao deixou de causar-
[hes, 0 assunto, pelo menos na primeira abordagem, urn certo as-
sombro, 0 que prova que e sempre conveniente tentar estabelecer
o dialogo.

Tanto quanta possivel, yOUtentar fazer-Ihes esta leitura com 0

tom falado que meu texto se esforc;a por reproduzir, e que, espero,
prendera melhor nossa atenc;ao do que a leitura da ultima vez.

Previno-Ihes, fosse apenas para provocar a curiosidade de
voces, que me aconteceu, no meio desse discurso, uma aventura
bastante curiosa - que nao podera se reproduzir aqui, senao da
maneira de certa forma simulada que a inscreve no texto, ja que
[alta 0 material.

La eu tinha diante de mim uma especie de escrivaninha, mais
aperfeic;oada que esta aqui, e era provavelmente urn moment~ em
que 0 interesse, se nao do auditorio, pelo menos 0 meu, dechnava
urn pouco, pois 0 contato nao e sempre tao born quanto 0 que
sinto aqui com voces, e e nesse momento que a dita escrivaninha
veio em minha ajuda, e de uma maneira bastante extraordinaria, a
se comparar com essas palavras recentes que ouvimos ,de urn de
meus antigos amigos da Sorbonne, que nos contou no saba~o pas-
sado coisas espantosas, ou seja, a metamorfose da rend~lra em
chifres de rinoceronte, e final mente em couves-flores. POlS bern,
aquela escrivaninha comec;ou a falar. E eu tive todas as dificuldades
do mundo para retomar-Ihe a palavra.

E urn elemento que vai talvez introduzir urn ligeiro desequi-
librio de composic;ao em meu discurso.

Leitura do artigo, retomado nos Escritos, pp. 401-436,
com 0 titulo de "A coisa freudiana".

Eu ~e. dei conta que voces tinham tido, da ultima vez, uma
pequena diflculdade, devida a diferenc;a de potencial entre meu dis-
curso e a leitura,. ?O entanto, a~aixonante, dos escritos do presidente
Schreber. Essa diflculdade tecmca me sugeriu que eu confiasse me-
n.os, no futuro, em urn comentario corrente do texto. Tinha acre-
dltado que era possivel Ie-Io de uma ponta a outra e colher de
pas~agem as elementos de e.sAtru!ura,de organizac;ao, nos quais quero
faze-I.os avanc;ar. A expenencla prova que sera preciso que me
arranJe de urn outro modo. Farei primeiro a escolha.
_ Essa considerac;ao metodica, conjugada com 0 fato de que eu

nao est~va absolutamente deci~ido a realizar 0 seminario de hoje,
e que so 0 fac;o I.e~ado pela mmha grande afeic;ao por voces, a que
se acresce a .tradlc;ao que quer que nas vesperas das feTias se fac;a
nos ,estabeleClme?tos de estudos secundarios, 0 que e mais ou menos
o ~Ivel de voc~s, u~a pequena leitura, me fez decidir Ier para
v.oces alguma COIsammha de recente e de in6<.1ito,e que ficara na
hnha de nosso assunto.

. r~~at.a-se do discurso que fiz, ou julgam que fiz, na Cllnica
PSlq~latnca do Dr. Hoff, em Viena, sobre o· seguinte tema: -
S~ntldo de um retorno a. Freud na. p,sicanalise - questao de parti-
clp~r a eles sobre 0 mOVlmento parlSlense, e ° estilo, senao a orien-
tac;ao geral, de nosso ensino .

. . , Fiz esse discurso nas m~smas c?ndic;6es de improvisac;ao, e ate
1I1.~IS. acentuadas, do .Slue aqUl. Os dlscursos que realizo aqui, eu os
prC}Mro. Ne~sa ocaslao,. 0 assunto me parecia bastante. geral para
qlle ~u co~flasse em !Umha adaptac;~o .ao auditorio, de modo que
YOII COl\1umcar a voces uma re.constItUlc;ao escrita, tao fiel quanta



dos seres humanos, por deixar tudo rio lugar. Hci certas'maneiras de
usar categorias tais como 0 inconsciente, a pulsao, a rela~ao pr6-
edipiana, a defesa, que consistem em nao tirar delas nenhuma das
conseqtiencias autenticas que elas comport am, e em considerar que
e urn neg6cio que concerne aos outros, mas que nao toca no fundo
de nossas rela~6es com 0 mundo. E preciso realmente dizer que,
por serem psicanalistas, voces nao sao de modo algum obrigados,
salvo a se sacudirem urn pouco, a conservar presente no espirito
que 0 mundo nao e completamente como cada qual 0 concebe,
mas que ele esHi preso nesses mecanismos pretensamente conheci·
dos de voces.

Isso posto, nao se trata tampouco - nao se enganem sobre
esse ponto - de que eu fa~a aqui a metafisica da descoberta
freudiana, que eu tire as conseqtiencias que ela comporta no que
conceme ao que se pode chamar, no sentido mais amplo, 0 ser.
Nao e esse 0 meu intento. Nao seria inutil, mas creio que isso pode
ser deixado para outros, e 0 que faremos aqui indicara a via de
acesso. Nao creiam que lhes seja proibido efetuar alguns adejos
de asas nesse sentido - voces nao perderao nada em se interroga-
rem sobre a metafisica da condi~ao humana tal como nos e revelada
pela descoberta freudiana, Mas, enfim, nao 6 essencial, pois essa
metafisica, voces a recebem em cima da cabe~a, pode-se confiar
nas coisas tal como sao estruturadas - elas estao ai, e voces estao
dentro.

Nao e sem motivo que a descoberta freudiana tenha sido feita
nos dias de hoje, e que, por uma serie dos mais confusos acasos,
voces se encontrem como sendo pessoalmente os seus depositarios.
A metafisica de que se trata pode ser inteiramente inscrita na rela-
gao do homem com 0 simb6lico. Voces estao imersos ai num grau
que ultrapassa de muito a sua experiencia de tecnicos e, como 0
indico algumas vezes, n6s encontramos os seus tra~os e a sua pre-
sen~a em todas as especies de disciplinas e de interroga<;6es que
sac vizinhas da psicanalise.

Voces sac tecnicos, Mas tecnicos de coisas que existem no
interior dessa descoberta. Ja que essa tecnica se desenvolve atraves
da fala, 0 mundo no qual voces tern de se deslocar na expericncia
de voces esta encurvado nessa perspectiva. Tentemos pelo menos
estruturar isso corretamente.

E a essa exigencia que responde 0 meu quadradinho, que vai do
sujeito ao outro, e de uma certa maneira aqui do simb6lico em di-
re<;ao ao real, sujeito, ego, corpo, e no sentido contrario, em dire<;ao
ao Outro com A maiusculo da intersubjetividade, 0 Outro que voces
nao apreendem enquanto ele e sujeito, isto e, enquanto e1e pode

o FENOMENO PSICOTICO E
SED MECANISMO

Certeza e realidade.
Schreber niio e poeta,
A nOl;:iiode dejesa,
Verdi~htung, Verdrangung,
Vernelnung e Verwerfung

E sempre bom nao dcixar 0 h '
Por isso gostaria hOJ'e de lemb Ihonzonte da gente se estreitar.
d / , rar- es qual e -eSlglllo geral no que diz res 't ' nao somente meu
proposito fundamental destes pse~o. a~. caso

Q
Schreber, mas tambem 0

l11archa passo a passe du t mmanos, uando se prossegue uma
d'" ran e urn certo tern f'

<I com muros diante do . M . po, no mal sempre se
I '/ . nanz. as enflm co d 'ugares diflcels talvez l11a 'f t ' mo con uzo voces a
I ' III es emos urn po . d "

l 0 que alhures. Parece-me i ual uco / ~als e eXlgencias
plano que situa esta ma h g mente necessano lembrar-lhes 0

Se . rc a.
. na preciso exprimir 0 intento d . / . ,

1I1;tllclrasque corrobore este semmano de dIVersas
1I;j mesma. Poderia diz:_I~~sa :m outr,a, ~ que todas viriam a dar
1';11;1lernhrar a voces que convem tnmelfo ,l~gar que estou aqui
,. 'IW' () fato de voce's sere . eV,ar a seno nossa experienciam pSlcanahstas -. ,1III"II!"'llll'Se scnsfvcl'S N- b nao os eXlme de serem. ao asta que urn t '
111,-, 1<'1111;1111sido dadas ' cer 0 numero de Chavespara que Voces se . ,
11.1" new; 1H'IIS;t1cm nada f apr?Veltem dlSSOpara

, e se es orcem, 0 que e a inc1ina<;ao geral



nao sac psiquiatras. 0 acaso me tendo fcito abrir ullll1l:lllIl'lII<";1
Fenomenologia da percepr;i1o de Maurice Mcrkall-l'ollly 11;1p;I)'.1

na 386 sobre 0 tema da coisa e do mundo natural, l'1I os ll'IIIl'lo
aquela passagem, voces ai eneontrari'io observac;6es e~cckll1l"c;:;OIJll"

esse assunto, a saber: nada e mais faeil de ser obttdo lIll sUll'do

que a confissao de que 0 que ele esta ouvindo, llenhuIlIa Olllr:1
pessoa 0 ouviu. Ele diz: Sim, esta bem, toi so eu q.u~ 0 ouvi.

A realidade nao 6 0 que esta em causa. 0 sUJelto adnute, COIll

todos os rodeios explieativos verbalmente desenvolvidos que cst~l()
ao seu alcance, que esses fenomenos sac de uma outra ordem que
oreal ele sabe bem que a realidade deles nao esta assegurada,
admit~ mesmo ate urn certo ponto a sua irrealidade. Mas, contra-
riamente ao sujeito normal para quem a realidade .1he chega de
bandeja, ele tern uma certeza, que e a de que aqUllo de que se
trata - da alucinac;ao a interpretac;ao - the concerne.

Nao e de realidade que se trata com ele, mas de certeza.
Mesmo quando ele se exprime no sentido de dizer que 0 que sente
nao e da ordcm da realidade, isso nao atinge a sua certeza, que lhe
concerne. Essa ccrteza e radical. 0 natural mesmo daquilo de que
ele esta certo pode muito bem co~tinuar sendo A de. u~a ambigii!da?e
perfeita, em toda a gama que Val da malevolencla a benevoiencIa.
Mas issu significa alguma coisa de inabalavel para ele:,

Eis 0 que constitui 0 que se ch~ma, com. razao ou s~m, 0
fenomeno elementar, ou ainda, 0 fenomeno maIS desenvolvldo, a
crenc;a delirante.

Voces podem ter contato com um exemplo ?isso folheando a
admiravel condensac;ao que Freud nos deu do hvro de Schreber,
aa mesma tempu em que a analisa. Atraves de Freud, voces podem
ler 0 contato, a dimensao disso.

Urn fenomeno central do delirio de Schreber, pode-se mesmo
dizer inicial na concepC;ao que ele constr6i para si dessa transfor-
maC;ao do mundo que constitui 0 seu delirio, e 0 que ele chama
Seelenmord, 0 assassinato d'alma. Ora, ele mesmo 0 apresenta como
totalmente enigmatico. .

Certamente, 0 capitulo III das Mem6rias, qu~ dava as ex~hca-
c;6es de sua neuropatia e desenvolviaesta noc;ao de assassmato
d'alma, esta CCllsurado. Sabemos contudo que ele comportava obser-
vac;6es COllcernentes a sua famflia, 0 que nos teria provave.lmentc
eselarecido sobre seu delirio inaugural em relaC;ao a seu palau a
seu irmao, ou a alguem entre seus parentes, e sabre? .que se chama
comumente as elementos significativos transferenclals. Mas cssa
censura nao e, afinal de contas, para ser tao lamentada assil!',
Algumas vezes, detalhes em demasia impedem de ver as caract cns-

mentir, 0 Outro que se acha em compensaC;ao sempre no seu lugar,
o Outro dos astros, ou se voces quiserem 0 sistema estavel do
mundo, do objeto, e entre os dois 0 da palavra, com as suas tres
etapas, do significante, da significac;ao e do discurso.

Nao e um sistema do mundo, e urn sistema de referenciac;ao
de nossa experiencia - ela se estrutura assim, e e no interior disso
que podemos situar as diversas manifestac;6es fenomenicas com as
quais lidamos. Nao compreendemos nada ai se nao levamos a serio
cssa estrutura.

E claro, essa hist6ria de serio esta ela mesma no cerne da
questao. a que caracteriza urn sujeito normal e precisamente nao
levar jamais a serio urn certo numero de realidades cujas existencias
ele reconhece. Voces estao cercados de todas as especies de reali-
dades das quais nao duvidam, algumas das quais sao particular-
mente ameac;adoras, mas voces nao as levam plenamente a serio,
pois pensam, com a subtftulo de Paul Claudel, que 0 pior nem sem-
pre e seguro, e voces se man tern num estado medio, fundamental
no sentido em que se trata do fundo, que e de feliz incerteza, e lhes
torne possivel uma: existencia suficientemente distendida. Segura-
mente, a certeza e a coisa mais rara para 0 sujeito normal. Se ele
se indaga a esse respeito, percebe que ela e estritamente correlativa
de uma ac;ao na qual ele esta empenhado.

Nao me alongarei sobre isso, ja que nao estamos at para fazer
a psicologia e a fenomenologia do mais pr6ximo. Temos, em con-
formidade com 0 que se passa sempre, de alcanc;a-Io por urn rodeio,
pelo mais longinquo, que e hoje 0 louco Schreber.

Guardemos urn pouco nossas distancias, e vamos perceber que
Schreber tern em comum com os outros loucos urn tr3,C;oque voces
encontrarao sempre nos dados mais imediatos - e a razao pela
qual lhes fac;o apresentac;ao de doentes. Os psic610gos, por nao fre-
qiientarem verdadeiramente 0 louco, se colocam 0 falso problema
de saber par que ele acredita na realidade de sua alucina<;ao. Ve-se
1ll'1l1, no entanto, que isso nao cola, e se cansam entao enormemente
(llIclIbrando uma genese da crenc;a. Selia preciso em primeiro lugar
III ccis;~I-la,essa crenc;a, pais, na verdade, a louco nao acredita nela,
JI:I I (,;t1idade de sua alucinaC;ao.

ILl a respeito disso mil exemplos, sobre as quais nao ml"
.,1'''II':I11'j lIoje porque nao quero me afastar do texto do louco
'.,11111"" M;IS, cnrim, isso esta mesmo ao alcance das pessoas que



ticas formais fundamentais. 0 essencial nao e que nos tenhamos
perdido, por causa dessa censura, a oportunidade de compreender
algumas de suas experiencias afetivas para com seus familiares, e
que ele, 0 sujeito, nao a compreende, e que entretanto a formula.

Ele a distingue como urn momento decisive dessa dimensao
nova it qual acedeu, e que nos comunica pelo relata dos diferen-
tes rnodos relacionais, cuja perspectiva the foi progressivamente dada.
Esse assassinato d'alma, de 0 considera como urn rnobil certo, mas
que nem por isso deixa de conservar para ele proprio urn carater
enigmatico. 0 que realmente pode ser isso, 0 assassinar uma alma'?
Por outro lado, saber distinguir a alma de tudo 0 que se liga
a elanao e dado a todo 0 mundo, mas 0 e a esse delirante com
urn canit~r de certeza que confere a seu testemunho urn relevo
essencial.

Devemos nos deter nessas coisas, e nao perder 0 seu carater
distintivo, se queremos compreender 0 que se passa verdadeiramen-
te, e nao simplesmente, com a ajuda de algumas palavras-chaves,
ou desta oposi~ao entre realidade e certeza, nos desembara~ar do
fenomeno da loucura.

Essa certeza delirante, e preciso exercita-Ios a tamar a encontra-
la em qualquer parte onde ela esteja. Voces perceberao entao par
exemplo a que ponto 0 fenomeno do ciume e diferente quando se
apresenta num sujeito normal e quando se apresenta num delirante.
Nao e necessario evocar para voces longamente 0 que tern de
humoristico, e mesmo de comico, 0 ciume do tipo normal, do qual
se pode dizer que .ele se recusa da forma mais natural do mundo
it certeza, sejam quais forem as realidades que se ofere~am.
E a famosa historia do ciumento que persegue sua mulher ate a
porta do quarto onde ela esta trancada com urn outro. Ela contrasta
bastante com 0 fato de que 0 deliranfe se exime de toda referencia
real.lsso deveria inspirar-Ihes alguma descpnfian~a quando se trans-
ferem mecanismos normais, como a proje~3oo,para explicar a genese
de urn ciume delirante. No entanto, voces verao que e comum
fazer-se essa extrapola~ao. Basta ler 0 texto de Freud sobre 0 pre-
sidente Schreber, para perceber que, embora nao haja tempo para
abordar a questao em toda a sua extensao, ele nos mostra todos
os perigos que ha em fazer intervir de maneira imprudente, a res-
peito da paranoia, a proje~iio, a rela~ao do eu ao eu, seja do eu
ao outro. Embora essa advertencia esteja escrita preto no branco,
fazem uso a torte e a direito do termo proje~ao para explicar os
deHrios e a sua gene~e.

Eu diria mais - 0 delirante, it medida que ele sobe na escala
dos del.irios, esta cada vez mais certo de coisas postas como cada

vez mais irreais. E 0 que distingue a paranoia da demencia precoce,
o delirante as articula com uma abundancia, com uma riqueza que e
justamente uma das caracteristicas clinicas mais essenciais, e que
por ser das mais maci~as, nao deve mesmo assim ser negligenciada.
As produ~6es discursivas que caracterizam 0 registro das paranoias
desenvolvem-se com toda a for~a alias, a maior parte do tempo,
em produ~6es litenirias, no sentido em que literarias quer dizer
simplesmente folhas de papel cobertas com escrita. Esse f~to advoga,
observem-no, em favor da manuten~ao de uma certa umdade entre
os deHrios que se isolou talvez prematuramente como paranoicos,
e as forma~6es ditas, na nosologia chissica, parafrenicas.

Convem, no entanto, que voces percebam 0 que falta aqui ao
louco, por mais escritor que ele seja, e mesmo a esse presidente
Schreber que nos fomece uma obra t300 surpreendente por seu
carater completo, fechado, pleno, acabado.o mundo que ele nos descreve esta articulado em conformi-
dade com a concep~3oo que ele alcan~ou depois do momenta do
sintoma inexplicado da profunda perturba~3oo, cruel e dolorosa, de
sua existencia. Segundo essa concep~ao, que the da alias urn certo
dominio de sua psicose, ele e 0 correspondente feminino de Deus.
Em conseqiiencia, tudo e compreensfvel, tudo e arranjado, e eu
diria mais, tudo se arranjara para todo 0 mundo, ja q~e ele repre-
senta at urn papel de intermediario entre uma humamdade a~~a-
~ada ate 0 mais recondito de sua existencia, e esse poder dlVlllO
com 0 qual ele tern liga~6es t300particulares. Tudo esta arranjado
na Versohnung, a reconcilia~3ooque a situa como a mulher de Deus.
Sua rela~ao com Deus, tal como ele nos comunica, e rica e com-
plexa, e no entanto n300podemos deixar de ficar sU~'Pr~endidoscom
o fato de que seu texto nao comporte nada que nos mdlque a men?r
presen~a, a menor efus3oo, a menor comunica~3oo real, que poder~a
nos dar a ideia de que ha af verdadeiramente rela~3oo entre dOlS
seres.

Sem recorrer, 0 que seria desproporcionado a respeito de urn
texto como esse, a compara~ao com urn grande mistico, abram assi1]1
mesmo se a prova disso pode diverti-Ios, abram em qualquer pa-
gina S~n Juan de la Cruz. Ele tambem, na experiencia da subida
da alma, se apresenta numa atitude de recep~ao e oferen~a: e chega
mesmo a falar em esponsais da alma com a presen~a dlvma. Ora,
nao ha absolutamente nada de comum entre a enfase que nos e
dada de urn lade e do outro. Eu diria mesmo que, a respeito do
menor testemunho de uma experiencia religiosa autentica, voces
ver300 toda a diferen~a. Digamos que 0 longo discurso pelo q~~l
Schreber nos da testemunho do que ele se decidiu afinal a admltlr



como solw;ao de sua problematic a, nao nos da em parte alguma 0

sentimento de uma experiencia original na qual 0 proprio sujeito
esta incluido e urn testemunho, pode-se dize-Io, verdadeiramente
objetivado.

De que se trata nesses testemunhos delirantes? Nao digamos
que 0 louco e alguem que vive sem 0 reconhecimento do outro. Se
Schreber escreve essa obra enorme e justamente para que ninguem
ignore a respeito do que ele sofreu, e mesmo para que, nessa cir-
cunstancia, os especialistas venham verificar em seu corpo a presenga
dos nervos femininos pelos quais progressivamente ele foi penetrado,
a fim de objetivar a liga<;ao singular que foi a sua com a realidade
divina. Isso se propoe justamente como urn esfor<;o para ser reco-
nhecido. Ja que se trata de urn discurso publicado, urn ponto de
interroga<;ao e suscitado pelo que pode bem querer dizer, nessa
personagem tao isolada por sua experiencia que e 0 louco, a neces-
sidade de reconhecimento. 0 louco parece a primeira vista dis-
tinguir-se por nao ter necessidade de ser reconhecido. Mas essa
suficiencia que ele tern de seu proprio mundo, sua autocompreensi-
bilidade que parece caracteriza-Io, nao deixa de apresentar alguma
contradigao.

Nos poderiamos resumir a posi<;ao em que estamos em relagao
ao seu discurso quando tomamos conhecimento disso, dizendo que,
se ele e com toda certeza urn escritor, nao e urn poeta. Schreber
nao nos introduz numa dimensao nova da experiencia. Ha poesia
toda vez que urn escrito nos introduz num mundodiferente do
nosso, e, ao nos dar a presenga de urn ser, de uma certa relagao
fundamental, faz com que ela se tome tambem nossa. A poesia faz
com que nao possamos duvidar da autenticidade da experiencia de
San Juan de la Cruz, nem da de Proust ou da de Gerard de Nerval.
A poesia e cria<;ao de urn sujeito assumindo uma nova ordem de
relagao simb6lica com 0 mundo. Nao ha absolutamente nada disso
nas Memorias de Schreber.

Que vamos, pois, dizer afinal de contas sobre 0 delirante?
Estara ele so? Nao e tampouco 0 sentimento que temos, pois que
ele e habitado certamente por todas as especies de existencias impro-
vaveis, mas cujo carater significativo e certo, e urn dado primeiro, e
cuja articula<;ao se torn a cada vez mais elaborada a medida que avan-
<;a0 seu delirio. Ele e violado, manipulado, transformado, falado de
todas as maneiras, e, eu diria, tagarelado. Voces ledo pormenori-
zadamente 0 que ele diz do que chama os passaros do ceu, e 0 seu
chilrear. E justamente disso que se trata - ele e a sede de todo
urn viveiro de fenomenos, e e esse fate que the inspirou essa imensa
comunica<;ao que e a sua, esse livro de algumas quinhentas paginas,

resultado de uma longa construgao que foi para ele a solugao de
sua aventura .interior.

A duvida se apoia de saida, e em tal circunstancia, naquilo a
9ue a significa<;ao remete, mas que ela remete a alguma coisa, isso
e para ele indubitavel. Num sujeito como Schreber, as coisas vao
tao }onge que 0 mundo inteiro esta tornado nesse delirio de signifi-
cagao, de tal modo que se pode dizer que, ao inves de estar sO,
q~ase nada ha de tudo 0 que 0 cerca que, de certo modo, ele nao
seJa.

Em compensagao, tudo 0 que ele faz existir nessas significa-
goes e de alguma maneira vazio dele proprio. Ele a articula de mil
maneiras, e especialmente, por exemplo, quando observa que Deus,
seu interlocutor imaginario, nao compreende nada de tudo 0 que
esta no interior, a tudo 0 que e proprio dos seres vivos, e que ele
jamais lidou senao com sombras ou com cadaveries. Tanto mais que
todo seu mundo foi transformado em uma fantasmagoria de ombres
d'hommes biicLes a la sixquatre-deux, 9 como se traduziu em frances.

Que uma tal construgao se produza num sujeito, temos, a luz
das perspectivas analiticas, varias vias que se nos abrem para
compreende-Io.

As vias mais faceis sao as vias ja conhecidas. Uma categoria
hoje no primeiro plano e a de defesa, que foi muito cedo introdu-
zida na analise. Consideram que 0 delirio e uma defesa do sujeito.
E da mesma forma alias que sao tamhem explicadas as neuroses.

Voces sabem 0 quanta insisto no carater incompleto e esca-
broso dessa referencia, que se presta a todas as especies de inter-
vengoes precipitadas e nocivas. Voces sabem tamhem como e dificil
de se desembaragar dela. I'ustamente porque toea em alguma coisa
de objetivavel, e que 0 conceito e tao insistente, tao tentador. 0
sujeito se defende, pois bern, ajudemo-Io a compreender que ele so
faz se defender, mostremos a ele aquilo contra que ele se de-
fende. Assim que entram nessa perspectiva, voces se acham diante
de multiplos perigos, e em primeiro lugar daquele de deixar escapar
o plano sobre 0 qual a intervengao de voces deve ser feita. Voces
devem, com efeito, sempre distinguir severamente a ordem em que
se manifesta a defesa.

Suponhamos que essa defesa seja manifestamente da ordem
simbolica, e que voces possam elucida-Ia no sentido de uma palavra
no sentido pleno, isto e, que, no sujeito, faga intervir significante, e



significado. Se 0 sUJeito presentifica para voces os dois, significante
e significado, entao, com efeito, voces' podem intervir nele mostran-
do a conjun~ao desse significante e desse significado. Mas somente
se todos dois estao presentes em seu discurso. Se voces nao tern
todos dois, se voces tern 0 sentimento de que 0 sujeito se defende
contra alguma coisa que voces estao venda bern, e que ele nao ve,
isto e, que voces estao venda de maneira clara que 0 sujeito se engana
quanta a realidade, a no~ao de defesa e insuficiente para lhes per-
mitir par 0 sujeito em face da realidade.

Lembrem-se do que eu lhes disse ha tempos a respeito da
bellssima observa~ao de Kris sobre essa personagem possufda pela
ideia de que ele era plagiario, e pela culpabilidade aferente. E em
nome da defesa que Kris considera sua interven~ao como genial.
Desde algum tempo, so ternos e essa no~ao de defesa, e como 0 eu
tern de lutar em tres frentes, isto e, do lado do id, do lado do su-
perego e do lado do mundo exterior, cremo-nos autorizados a intervir
em qualquer urn desses tres pIanos. Quando 0 sujeito faz alusao a
obra de urn de seus colegas da qual, uma vez mais, teria ele se servido
como plagiario, tom am a liberdade de ler essa obra, e, dando-se
eonta de que nao ha nada na obra daquele eolega que mere~a ser
eonsiderado como uma ideia original que 0 sujeito teria plagiado,
fazem com que ele observe isso. Consider am que uma tal interven-
~ao faz parte da analise. Somos felizmente bastante honestos e bas-
1ante cegos para dar como prova do bem-fundado de nossa interpre-
tartaO 0 fato de que 0 sujeito nos traga na vez seguinte esta bonita
historiazinha - saindo da sessao, ele foi a urn restaurante, e comeu
seu prato predileto, miolos frescos.

Fica-se encantado, isso correspondeu. Mas 0 que sera que isso
quer dizer? Quer dizer que 0 sujeito, ele proprio, nao compreendeu
absolutamente nada da coisa, e que ele nao compreende nada tam-
pouco do que nos traz, de modo que nao se ve muito bem onde esta
o progresso realizado. Kris apertou 0 botao certo. Nao basta apertar
o botao certo. 0 sujeito fez ai tao-somente urn acting-out.

Eu homologo 0 acting-out como equivalente a urn fenomeno
alucinatorio do tipo delirante que se produz quando voces simboli-
zam prematuramente, quando abordam alguma coisa na ordem da
rcalidade e nao no interior do registro simbolico. Para urn analista,
;t hordar a questao do plagiarismo no registro simb6lico deve estar em
prilllciro lugar centrado na ideia de que 0 plagiarismo nao existe.
N;u I h;:i. propriedade simb6lica. E justamente a questao - se 0
~;lIl1h()l() c de todos, por que as coisas da ordem do simbolo toma-
I ;1111 para 0 sujcito aquele acento, aquele peso?

£. ai que 0 analista deve esperar 0 que 0 sujeito the forneceni,
antes de fazer ·entrar em jogo sua interpretagao. Como se trata de
urn grande neurotico que resiste a u~a tentativa ?nalitic~, c~rta-
mente nao-negligenciavel - antes de VIr ter com Kns, ele Ja tmha
tido uma analise -, voces tern todas as chances para

A
que ,~sse

plagiarismo seja fantasmatico. ~m co~pens,agao, se Avoces apOlam
a intervengao no plano da reahdade, lStO e, se voces retornam a
psicoterapia mais primaria, que fa~ 0 :sujeito? Ele res.ponde da
maneira mais clara num nivel mms profundo da reahdade. Ele
testemunha que alg~ma coisa surge da realidade que e obstinada,
que se imp6e a ele, e que tudo 0 que poderiio the dizer nao mu~ar~
no fundo nada do problema. Voces lhe demonstram que e~e nao e
mais plagiario, ele lhes mostra de que se trata, fazendo voces come-
rem miolos frescos. Ele renova 0 seu sintoma, e num ponto que
nao tern mais fundamento nem existencia do que aquele sobre 0

qual ele 0 mostrou no primeiro inst~nt~. Sera que :le mostra mesmo
alguma coisa? Irei mais longe - duel que ele nao mostra absolu-
tamente nada, que e essa alguma coisa que se mostra.

Estamos ai no cerne do que vou tentar este ana demonstrar
a respeito do presidente Schreber.

A observa~ao do presidente Schreber mostra c~isas micr?~-
copicas sob uma forma dilatada. E justamente 0 que V?l me I?ermltlr
esclarecer para voces 0 que Freud formulou da manelra mms clara
a respeito da psicose, sem ir ate 0 extremo, porq':le, em seu te~P?,
o problema nao tinha, ~hegado a urn grau, de aCUldade,.de ?rgencla
quanta a pratica anahtlca, em que ele esta no ~osso. Ele. dlZ: ~rase
essencial que muitas vezes ci~ei - algu~a ~Olsa que fOl reJeltada
do interior reaparece no extenor. Voltarel a lSSO.

Eu proponho articular para voces 0 problema nos termo~ q:ue se
seguem. Previamente a qualquer simboliza~ao - essa ~ntenondade
nao e cronologica, mas 16gica - ha uma etapa, a~ pSlc.oses~0 d~e-
monstram, em que e possivel que uma parte .da, .slmbohz~g.ao nao
se fa~a. Essa etapa primeira precede toda a dmletlca neurotlc~ que
esta ligada ao fato de que a neurose e uma palavra que s~eartlcula;
na medida em que 0 recalcado e 0 retorno do recalcado ~ao uma S?
e mesma coisa. Assim pode acontecer que al~uma .cOl:a de P~l-
mordial quanto ao ser do sujeito nao entre na slmbohzagao, e se]a.
nao recalcado, mas rejeitado.



Nao esta demonstrado. Nao e tampouco uma hip6tese. E uma
articulac;ao do problema. A primeira etapa nao e uma etapa que
voces tern de situar em alguma parte na genese. Eu nao nego, e
claro, que 0 que se passa '10 nivel das primeiras articulac;6es sim-
b6licas, a aparic;ao essencial do sujeito, nao nos questione, mas nao
se deixem fascinar por esse momenta genetico. A criancinha que
voces veem brincar fazendo urn objeto desaparecer e tornar a apa-
recer, e que se exercita assim na apreensao do simbolo, mascara, se
voces se deixam fascinar por ela, 0 fato de que 0 simbolo ja esta
'IIi, imenso, englobando-o por toda a parte, de que a linguagem
existe, enche bibliotecas, trans borda, rodeia todas as suas ac;6es,
guia-as, suscita-as, de que voces estao engajados, que eia pode soli-
cita-los insistentemente a toda 0 momenta para que voces se deslo-
quem e sejam levados a alguma parte. Tudo isso voces esquecem
diante da crianc;a que esta se introduzindo na dimensao simb6lica.
Portanto, coloquemo-nos '10 nivel da existencia do sfmbolo como
tal, enquanto nos 'Ii estamos imersos.

Na relac;ao do sujeito com 0 simboIo, ha a possibilidade de
uma Verwerfung primitiva, ou seja, que alguma coisa nao seja
simbolizada, que vai se manifestar no real.

A categoria do real e essencial ser introduzida, ela nao pode
ser negligenciada nos textas freudianos. Eu dou a ela esse nome
enquanto ela define urn campo diferente do simbolico. E somente
a partir dai que e possivel aclarar 0 fenomeno psicotico e sua
evoluc;ao.

Ao nivel dessa Bejahung pura, primitiva, que pode realizar-se
ou naa, estabelece-se uma primeira dicotomia - 0 que teria sido
submetido a Bejahung, a simbolizac;ao primitiva, teni diversos des-
tinos, 0 qual cai sob 0 golpe da Verwerfung primitiva tera urn outro.

Hoje vou avanc;ar mais e enfoco bem a coisa para que voces
saibam aonde vou. Nao tomem 0 que lhes exponho por uma cons-
truc;ao arbitraria, nem simpiesmente como 0 fruto de uma submissao
'10 texto de Freud, mesmo se 6 precisamente 0 que Iemos nesse
texto extraordinario da Verneinung que 0 Sr. Hyppolite quis, faz
dois anos, comentar para nos. Se digo 0 que digo, 6 porque e a
t'inica forma de introduzir urn rigor, uma coerencia e uma raciona-
Iidade no que se passa na psicose, e nomeadamente naqueia de que
sc trata :iqui, a do presidente Schreber. Eu Ihes mostrarei a seguir
<IS dificuldades que SaDocasionadas por toda a nossa construc;ao do
('<ISO, c a necessidade dessa articuIac;ao de partida.

I/;i portanto, na origem, Bejahung, isto e, afirm~ao do que e,
'HI /'I'/wcrjung.

Evidentemente, nao basta que 0 sujeito tenha escolhido no
1exto 0 que ha para dizer, uma parte, uma parte apenas, liepelindo
o resto, para que, '10 menos com esta, isso cole. Ha sempre coisas
que nao colam. E urn fato evidente, se nao partimos da ideia que
inspira tad a a psicalogia chissica, academic a, ou seja, a de que os
seres humanos sao seres adaptadas, como se diz, jei que vivem, e
portanta que tudo deve colar. Voces nao SaD psicanalistas se admi-
tern isso. Ser psicanalista e simplesmente abrir os olhos para essa
evidencia de que nao ha nada mais desbaratado que a realidade
humana. Se voces creem ter um eu bem adaptado, razoavel, que
sabe navegar, reconhecer 0 que tem de ser feito e 0 que nao tern de
ser feito, levar em conta as realidades, nao resta senao manda-los
para lange daqui. A psicanalise, nisso se juntando a experiencia
comum, mostra-lhes que nao ha nada mais estupido que um destino
humano, ou seja, que sempre se e passado para tras. Mesmo quando
se faz alguma coisa que da certo, nao e justamente 0 que se queria.
Nao ha nada mais desiludido que urn senhor que chega suposta-
mente ao cumulo de seus votos, basta falar tres minutos com ele,
francamente, como talvez s6 0 artificio do diva psicanalitico a pcr-
mite, para saber que, no fim de contas, esse lance e justamente 0
lance de que ele zomba, e que ele esta, alem disso, particularm.entc
enfastiado com todas as especies de coisas. A analise e perceber lSS0,
e leva-lo em conta.

Nao e por acaso, porque isso poderia ser de outro modo, que
par uma sina estranha atravessemos a vida sem encontrar ning~em
que nao infelizes. Dizemos para nos mesmos que as pessoas fehzes
devem estar em alguma parte. Pais bern, se voces nao tiram isso da
cabec;a, e que nao compreenderam nada da psicanalise. Eis 0 que
chama levar as coisas a serio. Quando eu lhes disse que era preclso
levar as coisas a serio, e para que voces levem a serio justam~nte
esse fato que voces nunca levam a serio.

Portanto, no interior da Bejahung, acontecem todas as especles
de acidentes, Nada nos indica que a supressao primitiva tenha sido
produzida de maneira apropriada. Ha alias grandes probabilid~des
de que daqui a muito tempo nao saibamos nada de seus motlvos,
precisamentc porque isso se situa alem de todo mecanismo de sim-
boliza<;ao. E se alguem souber urn dia alguma coisa disso, ha pouca
possibilidade de que seja 0 analista. A verdade 6 que e com 0 .que
resta que 0 sujeito comp6e um mundo, e sobretudo que ele se sltua
dentro, isto e, que ele se arranja para ser aproximadamente 0 que
de admitiu que ele fosse, urn homem quando ele se ve sendo do
sexo masculino, au uma mulher em caso inverso.



Se coloca isso no primeiro plano, e que a analise sublinha
hem que ai esta urn dos problemas essenciais. Nao esquegam jamais
que nada do que diz respeito ao comportamento do ser humano
c?mo sujeito, e ao que quer que seja no qual ele se realize, no qual
slmplesmente ele e, nao pode escapar de ser submetido as leis da
fala.

A descoberta freudiana nos ensina que as adequac,:6es naturais
sao, no homem, profundamente desconcertantes. Nao e simplesmen-
te porque a bissexualidade desempenha nele urn papel essencial. Essa
~issexualidade nao e surpreendente do ponto de vista biologico, con-
slderaudo-se que as vias de acesso a regulac,:ao e a normalizac,:ao
no homem sao mais complexas, e diferentes, em relac,:ao ao que
observamos nos mamiferos e nos vertebrados em geral. A simboli-
zac,:ao, em outras palavras, a Lei, desempenha ai urn papel pri-
mordial.

Se Freud insistiu a tal ponto no complexo de Edipo, que che-
gou ate a construir uma sociologia de totens e tabus, e patentemente
porque para ele a Lei esta ali ab origine. Nao se trata pOl' conse-
guinte de se colocar a quesHio das origens - a Lei esta justamente
ali desde a inicio, desde sempre, e it sexualidade humana deve se
realizar par meio e atraves dela. Essa Lei fundamental e simples-
mente uma Lei de simbolizac,:ao.E 0 que a E;dipo quer dizer.

Portanto, no interior disso, vai se produzir tudo 0 que voces
podem imaginal', sob as tres registros da Verdichtung, da Verdriing-
ung e da Verneinung.

A Verdichtung e simplesmente a lei do mal-entendido, grac,:as
a qual nos sobrevivemos, au ainda grac,:as a qual fazemos varias
coisas ao mesmo tempo, ou ainda grac,:as a qual podemos, pOl'
exemplo, quando somas urn homem, satisfazer completamente nos-
sas tendencias opostas ocupando numa relac;ao simbolica uma posi-
<;ao feminina, embora permanecendo urn homem, dotado de sua
virilidade, no plano imaginario e no plano real. Essa fun<;ao que e,
com maior au menor intensidade, de feminidade pode tel' assim
oportunidade de ser satisfeita com esta receptividade essenciaJ. que
C urn dos papeis existentes fundamentais. Isso nao e metaforico -
rccebemos realmente alguma coisa quando acolhemos a palavra
falada. A participac,:ao na relac,:ao da fala pode tel' varios sentidos
:10 mcsmo tempo, e uma das significa<;6es interessadas pode ser
prccisamente a de se satisfazer na posic,:ao feminina, como tal es-
sellcia! a nosso ser.

1\ Vcrdrangung, 0 recalque, nao e a lei do mal-entendido, e 0

'I'll' sc passa quando isso nao cola ao nivel de uma cadeia simb6lica.
(';1(1:1 ,';lCleiasimb6lica a que estamos ligados comporta uma coeren-

cia interna, que faz com que sejamos forc,:ados cm tal J1\Ollll'lll<l;1
devolver 0 que recebemos a urn outro, Ora, pode acontccer (jill' 11;1('

possamos devolver em todos os pIanos ao mesmo tempo, c que, "III

outros termos, a lei nos seja intoleraveL Nao que ela· a seja elll ~.1

mesma, e sim porque a posic,:ao em que estamos comport~l 11111

sacrificio que e reconhecido como impossivel no plano das SigIllI,-
ca<;6es. Entao, recalcamos nossos atos, nossos discursos, nosso
comportamento. Mas a cadeia nem pOl' isso deixa de correr par
debaixo, a exprimir suas exigencias, de fazer valer sua divida,
c isso, pOl' intermedio do sintoma neur6tico. :E nisso que a recalque
<5do ambito da neurose.

A Verneinung e da ordem do discurso, e concerne ao que somas
capazes de fazer vir a tona par uma via articulada. 0 dito p~inclpio
de realidade intervem estritamente nesse niveL Freud a expnme da
maneira mais clara, em tres ou quatro lugares que percorremos de
sua obra nos diferentes momentos de nosso comentario. Trata-se
da atribuic,:ao, nao do valor de simbolo, Bejahung, mas do ~alor .de
existencia. Desse nivel, que Freud situa em seu vo.cabulan? como
o de jUlzo de existencia, ele da, com uma oport~llldade mil ,v~zes
a frente do que se dizia em seu tempo, a segumte caractenstlca:
que se trata sempre de reencontrar um.objeto, , .

Toda apreensao humana da rea~ldade esta subm.e~lda a essa
condic,:ao primordial - a sujeito esta na. busca do ob!eto de seu
desejo, mas nada 0 conduz a e.le. '} real,td,a?e, na ?ledlda em q~e
ela ,esta sub-tendida pelo deseJo, e no IlllClO alucmada. A teona
freudiana do nascimento do mundo objetal, da realidade tal como
ela e expressa no fim da Traumdeutung par exemplo, e retoma~~ a
cada vez que se trata dela essencialmente, im?li~a que ? sUJelto
fique em suspensao com resp~ito _ao que ~onStltU1seu obJeto fun-
damental 0 objeto de sua satlsfac,:ao essenclal.

E e~sa parte da obra, do pensamento freudiano, que e abundan-
temente retomada em todos os desenvolvimentos que nos fazem
atualmente sobre a relac,:ao pre-edipiana, e que consiste afinal de
contas em dizer que 0 sujeito procura sempre satisfazer. a prim.itiva
relac,:ao materna. Em outros termos, aU onde Freud mtroduzlU a
diaJetica de dais principios inseparaveis, que nao p?de;n, ser pens~-
dos urn sem 0 outro, 0 principia do prazer e 0 pnnclplO de rea~l-
dade, escolhem urn deles, 0 principio do prazer, e e a este q~e ?~O
toda a enfase, sustentando que ele domina e engloba a prmclplO
de realidade.

Mas esse princfpio de realidade, desconhecem-no em sua es-
sencia. Ele exprime exatamente isto: 0 sujeit~ nao tern de .enco,!trar
o objeto de seu desejo, ele nao e levado a lSSOpOl' canaIS, tnlhos



naturais de uma adaptac;ao instintiva mais ou menos preestabeleci-.
da, e alias mais ou menos tropegante, tal como a vemos no reino
animal, ele deve ao contrario reencontrar 0 objeto, cujo apareci~
mento e fundamentalmente alucinado. E claro, jamais 0 reencontra,
e e precisamente nisso que consiste 0 principio de realidade. 0 su~
jeito nao reencontra jamais., escreve Freud, senao urn outro objeto,
que correspondera de maneira mais ou menos satisfat6ria as neces-
sidades de que se trata. Jamais encontra senao urn objeto distinto,
pais que deve por definigao reencontrar alguma coisa que 6 de em-
prestimo. Ai e 0 ponto essencialem tome do qual gira a introdu~aO',
na dialetica freudiana, do principio de realidade.

o que e precise conceber, porquanto isto nos e dado pela
experiencia clinica, e que aparece no real outra coisa que 0 que e
posta a prova e procurado pelo sujeito, outra coisa que aquiIo em
direc;3.o de que 0 sujeito e conduzido pel.o aparelho de reflexao,
de dominio e de pesquisa que e 0 seu eu, com £udo 0 que ele com-
porta de alienac;oes fundamentais, outra coisa, que pode surgir, seja
sob a forma esporadica dessa pequena alucina\(ao que ele menciona
a proposito do Homem do Lobos, seja, de maneira muito mais
extensiva, como a que se produz no caso do presidente Schreber.

me delirio. Deve realmente haver alguma coisa de urn pOlleo IIlais 1'10
porcionado ao resultado de que se trata.

Indicoclhes de antemao que se trata da fungao feminina em sua
significa.;ao simbolica essencial, e que so podemos reencontra-Ia ao
nivel da procriagao, e voces vedio por que. Nao falaremos nem cm
emasculac;ao, nem em feminizagao, nem em fantasia de gravidez, pois
isso vai ate a procriac;ao. Bis 0 que, absolutamente nao num mo-
mento deficitario, mas ao contnlrio num momenta culminante de
sua existencia, se revela para ele sob a forma de uma irrup<;ao no
real de alguma coisa que ele nunca conheceu, de urn aparecimento
de uma estranheza total, que vai progressivamente acarretar uma
submersao radical de todas as suas categorias, ate forga-Io a urn
verdadeiro remanejamento de seu mundo.

Podemos falar de processo de compensac;ao, e meSillO de pro-
cesso de cura como alguns nao hesitariam em faze-la, sob
pretexto de que, no momenta da estabiliza<;ao de ~eu d~Hrio, _0
sujeito apresenta urn estado mais calma que no momenta da lrrup<;ao
do delirio? Seria uma cura, ou nao? E uma questao que vale a pena
de ser posta, mas creio que ela s6 pode ser posta num sentido abusivo
ser posta, mas creio gue s6 em sentido abusivo se pode falar de
cura.

Que se passa, pois, no momenta em que 0 que nao e sim~o-
lizado reaparece no real? Tern sua serventia empregar a essa resI:?elta
o termo defesa. E claro que 0 que aparece, aparece sob 0 reglstro
da significac;ao, e de uma significa\(ao que nao vem de parte algum~,
e que nao remete a nada, mas uma significa<;ao essencial, que d~z
respeito ao sujeito. Nesse momenta, p6e-se certamente em mOVI-
menta 0 que intervem a cada vez que ha conflito de orden8, ou
seja, 0 recalque. Mas POlf que sera aqui que 0 recalque nao cola,
isto e, nao tern como resultado 0 que se produz quando se trata de
uma neurose?

Antes de saber por que, e preciso, em primeiro lugar, estudar
o como. Eu YOU insistir bem no que faz a diferen<;a de estrutura
entre a neurose e a psicose.

Quando uma pulsao, digamos feminina ou pacificante, aparec.e
num sujeito para quem a dita pulsao ja foi posta em agao ~os d~-
ferentes pontos de sua simbolizac;ao previa, e.m.sua neurose l~fantll
por exemplo, ela encontrou ? meio de se expnn:lr num .certo nllmcro
de sintomas. Assim 0 que e recalcado se expnme aSSlm meSI1lO,0
recalque e 0 retorno do recalcado senda uma so e mesma cois;l.
o sujeito tern a possibilidade, no interior do recalque, de sc saIl
bem com 0 que acontece de novo. Ha compromisso. E 0 qlll" (";1'

o que e 0 fenomeno psicotico? E a emergencia na realidade
de uma significa~ao enorme que nao se parece com nada - e isso,
na medida em que nao se pode liga-Ia a nada, ja que ela jamais
entrou no sistema da simbolizagao - mas que pode, em certas con-
di~oes, amea<;ar todo 0 edificio.

Ha manifestamente no caso do presidente Schreber uma signi-
ficagao que concerne ao sujeito, mas que e rejeitada, e s6 se projeta
da maneira mais esbatida em seu horizonte e sua etica - e cujo
reaparecimento determina a invasao psicotica. Voces verao a que
ponto 0 que a determina e diferente do que determina a invasao
neurotica - sao condi~6es estritamente opostas. No caso do pre-
sidente Schreber, essa significa<;ao rejeitada tern a mais estreita
rclagao com essa bissexualidade primitiva de que eu lhes falava
ainda ha pouco. 0 presidente Schreber jamais integrou de forma
aIguma, tentaremos ve-Io no texto, nenhuma especie de forma fe-
Illillina.

Dificilmente se ve como seria pura e simplesmente a repressao
d,- 1;11 Icndencia, a rejei~ao au 0 recalque de tal pulsao mais ou me-
11<1:: 1 ransfcrencial que ele teria experimentado em relagao ao Dr.
I Ii , h';i"" que teria levado 0 presidente Schreber a construir seu enor-



racteriza a neurose, e a coisa ao mesmo tempo mais evidente do
mundo, e aquela que nao se quer ver.

A ~ :r~erfung ~ao esta no mesmo nivel da Verneinung. Quan-
do, no llllClO da pSlcose, o. nao-simbolizado reaparece no real, ha
respostas do lado do mecarusmo da Verneinung, mas elas sao ina-
dequadas.

o que sera 0 iUlcio de uma psicose? Uma psicose tern como
um3: ueurose~ um~ pre-historia? Haven'l, ou nao, uma psic~se in-
fantd? Eu nao dlgO que responderemos a essa questao, mas ao
menos a colocaremos.

Tudo parece mostrar que a psicose nao tern pre-hist6ria. Mas
acontec~ apenas que, qu~ndo, em condig6es especiais que deverao
se~ ~r~cIsadas, al!Suma.COlsaaparece no mundo exterior que nao foi
pnmitivamente simbohzada, 0 sujeito se ve absolutamente desar-
mado, ~ncapaz de fazer dar certo a Verneinung com relagao ao
acontecunento. 0 que se produz entao tern 0 carater de ser absolu-
tamente excluido do compromisso simbolizante da neurose e se
traduz em outro registro, por uma verdadeira reagao em cad~ia ao
ni~e~ do imaginario, seja na contradiagonal denosso quadradinho
magico.

C? ~ujeito, por nao poder restabelecer de maneira alguma a pacto
do sUJeIto com 0 outro, por nao poder fazer uma mediagao sim-
bolica qualquer entre 0 que e 0 novo e ele proprio, entra em outro
modo de mediagao, completamente diferente do primeiro, substi-
tUind,? a. me1ia5~0 simbolic~ par .um fonnigamento, por uma pro Ii-
feragao Imagmana, nos quaIs se mtroduz, de maneira deform ada, e
profundamente a-simbolica, 0 sinal central de uma mediagao pas-
sive!.

o proprio significante sofre profundos remanejamentos, que VaG
dar a.q~ele acen!o tao particular as intuig6es mais significantes para
o sUJeIto. A lmgua fundamental do presidente Schreber e com
efeito 0 signa de que subsiste no interior desse mundo imagim'lrio
a exigencia do significante.

A relagao do sujeito com 0 mundo e uma relagao em espe-
lho. 0 mundo do sujeito vai se compor essencialmente da relagao
co~ ess~ ~er que e para ele a out~o, isto e, a pr6prio Deus. Alguma
COlsa ah e pretensamente produzlda, da relagao de homem a mu-
lher. Mas voces verao, quando estudarmos pormenorizadamente
esse delirio, que, muito pelo contrario, as duas personagens, isto e,
Deus" c~m tudo 0 que ele comporta, a universe, a esfera celeste, e
o propno Schreber de outro lado, enquanto literalmente decom-
posta e~ uma multidao de seres imagin<lrios que prosseguem os
seus vaIvens e transfixag6es diversas, sao duas estruturas que se

revezam rigorosamente. Elas desen¥olvem de uma forma 1111111<}

atraente para nos, ° que sempre e elidido, velado, domcsticado, 11;1

vida do homem normal, a saber: a dial6tica do corpo espedagado L:1Il

relagao ao universo imaginario, que e subjacente na estrutura norma I.
o estudo do deliria de Schreber tern a interesse eminente lk

nos permitir discernir de maneira desenvolvida a dialetica imagin{l-
ria. Se ela se distingue manifestamente de tudo 0 que podemos
pressupor de uma relagao instintiva, na~ural, e em v}rtude de ~~a
cstrutura generica que marcamos na ongem, e que e a do estadlO
do espelho. Essa estrutura faz antecipadamente, do mundo imagi-
nario do homem, alguma coisa de decomposto. Nos a encontramos
aqui em seu estado desenvolvido, e e urn dos in!eresses da ana~i~e
do delirio como tal. Os analistas sempre 0 sublmharam, a delmo
nos mostra 0 jogo das fantasias em seu carater absolutamente
desenvolvido de duplicidade. As duas personagens as quais a mun-
do se reduz para a presidente Schreber sao feitas uma em relagao
a outra uma oferece a outra sua imagem invertida.

o 'importante e vel' em que isso corresponde a demanda, feita
de vies para integrar a que surgiu no real, e que repre~enta 'para
a sujeito essa alguma coisa dele mesmo que ele nunca. simbohzou.
Vma exigencia da ordem simbolica, par nao poder ser mtegrad~ no
que ja foi posta em jogo no movimento dialetico sobre a qual _vIveu
o sujeito, acarreta uma desagregagao ,'~m cadeia, ,u.ma ,:;ub!ragao da
trama na tapegaria, que se chama delmo. Urn delmo na? e fO,rgosa-
mente sem relagao com urn discurso normal, e a sUJeIto e bem
eapaz de nos participar, e de se satisfazer com isso,. no interior de
urn mundo em que toda cOIllunica<;aonao foi rompida.

E na jungao da Verwerfung e da Verdriingung com a Ver-
neinung que prosseguiremos na proxima vez nosso exame.



cxteriores, haveria uma ctapa em que 0 sujeito tom a 0 seu proprio
corpo como objeto. E, com efeito, justamente uma dimensao em que
o termo narcisismo toma 0 seu sentido. Quer isso dizer entao que
seja unicamente nesse sentido que 0 termo narcisismo e empregado?
A autobiografia do presidente Schreber, tal como Freud a fez vir em
apoio dessa no~1io, nos mostra contudo que 0 que repugnava ao
narcisismo do dito presidente era a ado~ao de uma posi~ao femi-
nina para com seu pai, a qual implicava a castra~ao. Eis ai alguem
que acha melhor se satisfazer numa relagao fundada no delirio de
grandeza, 0 que significa dizer que a castra~ao nada mais lhe faz
a partir do momenta em que seu parceiro e Deus.

Em suma, 0 .esquema de Freud poderia se resumir assim, ,em
conformidade com as formulas que ele prop6e da paranoia nesse
mesmo texto ---- eu niio ° amo, e a Deus que eu amo, e, inversa-
mente, e Deus que me ar/'UL

Eu ja lhes fiz notar da ultima vez que isso nao e talvez ainda
assim completamente satisfatorio, como nao 0 sao tampouco as
formulas de Freud, por mais esclarecedoras que elas sejam. A dupla
inversao, eu nao ° amo, eu a odeia, ele me odeia, fornece, segu-
ramente, uma chave do mecanismo da persegui~ao. Todo 0 pro-
blema e 0 deste ele, com efeito, este ele e reduzido, neutralizado,
csvaziado, parece, de sua subjetividade. 0 fen orne no persecutorio
toma 0 carater de signos indefinidamente repetidos, e 0 perseguidor,
na medlda em que ele e 0 seu suporte, n300 e mais que a sO'lIlbra do
objeto perseguidor.

Isso n300 e men os verdade quanta ao Deus de que se trata no
pleno desenvolvimento do delirio do presidente Schreber. Eu lhes fiz
notar de passagem que distancia ha, quase ridicula de ser evocada
a tal ponto ela e manifesta, entre a relag300 do presidente Schreber
com Deus, e a mais insignificante das produg6es da experiencia
mistica. Por mais minuciosa que ela seja, a descri~ao desse parceiro
unico nomeado Deus nao nos deixa menos perplexos quanta a sua
natureza.

o que nos disse Freud da retirada do interesse da libido para
longe do objeto exterior esta justamente no centro do problema.
Mas trata-se para nos de daborar 0 que isso pode querer dizer.
Em que plano essa retirada se exerce? Sentimos bem que ha alguma
coisa que modificou profundamente 0 objeto, mas basta imputar
isso a urn desses deslocamentos da libido que colocamos no fundo
dos mecanismos das neuroses? Quais san os pIanos, os registros, que
nos permitirao cercar as modificag6es do carater do butro que sem-
pre s3oo, bem 0 sentimos, 0 fundo da alienagao da loucura?

Dora e 0 seu quad,rilritero.
Eros e agressiio no carapau macho.
o que se chama 0 pai.
A !ragmentar;iio da identidade.

Eu tinha a inten<;3oo de penetrar hoje na essencia da loucura e
pensei que havia nisso uma loucura. Eu me tranqiiilizei dizendo-~e
que 0 que fazfamos n300 e urn empreendimento t300 isolado e t300
arrojado.

No e~tanto, n300 ~ que 0 trabalho seja faci!. Por que? Porque,
P?r uma smgular fatahdade, todo empreendimento humann, e espe-
cl~lmente os empreendimentos dificeis, tendem sempre a uma re-
rcalda,. por causa deste algo de misterioso que se chama a
pregUl~a. Basta para apreciar isso reler sem preconceitos com urn
olbo e urn entendimento purificados de todo 0 barulho qu~ ouvimos
em tomb dos conceitos analiticos, 0 texto de Freud sobre 0 presi-
dente Schreber.

E ~m t~xto abs~lutamente extraordimirio, mas que s6 nos faz:
~e~cobnr a VIa do emgma. Toda a explica~ao que ele nos da do de-
It~lO ve~ com efeito confluir para essa n09aO do nmcisismo que
Hao esta seguramente elucidada por Freud, pelo menos na epoca
elll que ele escreve sobre Schreber.

Procede-se hoje .como se 0 narcisismo fosse alguma coisa que se
clllllprcendesse por SI mesma - antes de se voltar para os objetos



1

Vou me dar a Iiberdade a ui d '
p~ra tentar fnzer-Ihes vel' COm~l ~ uma pequena volta para tras,
nomenos que ja sao famiIl'a n 0 A 0 novo certos aspectos de fe-'. 'res a VOces Tomemoe ?ma pSlcose, 0 caso quase inau' .SA U~1 caso que nao
pSlcanalftica elaborada pOl' F d guradlda expenencla propriamente

D ' reu , 0 e Dora
ora e uma histerica e Como t 1 1 .

com 0 objeto Voces sabe'm q ba e a tern reIa<;oes singuIares- . . ue em ara<;o con 1't .va~ao, bem como na persegu' - d s 1Ulem sua obser-
P 19ao a cura a ambo "'d de~manece sobre a quesUio de saber ; ~gUla e que
obJeto de amor. Freud viu f' 1 . qual e verdadelramente seu
d' 'd ma mente seu erro e d'UVIa porter desconhecido 0 verd d . b" nos lZ que e sem
que ele fez fracassar toda a transa ~ elro 0 Jeto de amor de Dora
turamente, sem permitir uma resoI~<;aoque/ .cura rompeu-se prema-
questao. Voces sabem que Freud tinhsu lClent~ do que estava em
Uma rela<;ao conflitiva que se Ii av ,~acre?l~do entrever nela
se enc~:)lltrava de se desvincular gdoa o~.~mpos~lbl~ldade em que ela
seu pal, para ir em dire<;ao de urn ob' J to l?nncipal de seu amor,
outro homem. Ora, 0 objeto para Dol:to _111alsnormal, ou seja, urn
lher cham ada, na observa<;ao de a S n~o era outro que essa mu-
mente a amante de seu pai. ,en ora K., e que e precis a-

Partamos da observa~ao em se .d .
como voces sabem e de '. gUl a comentarel. A hist6ria. , um mmueto de quatro 'seu pal, 0 Senhor K. e a Senhora K 0 S h personagens. Dora,
de eu pa~a Dora, na medida em ~e e en or K.. serve" e~ resumo,
pode efehvamente sustentar Sua r q _ por seu mtermedlO que ela
me sigam nesse ponto e confiem ~~~a? com. a Senhora K. Pe~o que
mente sobre esse caso numa . t m~m, POlSque escrevi suficiente-

f· d m erven~ao a respeito d t f"a 1m e que seja faci! para ,A a rans erencla,S' d' - voces se reportarem a eleo a me Ia~ao do Senhor K' .
r:la~ao ~uportavel. Se esse quarto ~~~~~lte ~ Dora. sus~entar uma
~ao da sltua<;ao, nao e porque 0 ob' eto d or e esse.n:laI, a manu ten-
sexo que ela, e que ela tern com Ieu ~ sua a!el~ao ~ do mesmo
mente motivadas, de identifica ao d P~l ~ela~oes .mms profunda-
pelo fato de que a mae e n <; e 1 e nvahdade, amda acentuadas

d . 0 casa uma personag . .
apa~a a. E porque a rela<;ao trian Iar lh . eI? mtelra?Iente
tentavel que a situa<;ao e - ~ ~ sena especlalmente msus-
sustentada nessa composi<;aon~~ s~u manhda, ~a~ foi efetivamentt'o que prova" g po quartenano.lSS0 e 0 que suced f .
~ Scnhor K. pro.nuncia aquela paIavra ;a~~~ ~l~.nha° dia hemq~e
e nada para mlm Tudo se In mul er, nao
respondesse _ Entao 0 que ~ass~ nedsse ~o~ento como se eIa The

, oce po e 81gmflcarpara mim? Era 0

esbofeteia imediatamente, enquanto que ate entao eIa tinha millltido
com ele a rela~ao ambigua que era necessaria para preservar 0 grupo
a quatro. Dai ruptura de equilibrio da situa~ao.

Dora e apenas uma pequena histerica, ela-tem poncos sintomas.
Voces se Iembram, eu 0 espero, da minha insistencia nesta famosa
afonia que so se produz em seus momentos de estar a sos, de con-
fronta<;ao, com 0 seu objeto de amor, e que esta certamente ligada
a uma erotiza~ao muito especial da fun<;ao oral, desviada de seus
usos habituais desde que Dora se aproxima perto demais do objeto
de seu desejo. E pouca coisa, e nao e 0 que a precipitaria no diva
de Freud, ou faria que seu meio a induzisse a isso. Em compensa-
~ao, a partir do momenta em que, indo embora a quarta persona-
gem, a situa<;ao se descompensa, uma pequena sindrome, de perse-
gui~ao tao-somente, apareceem Dora com rela<;ao a seu pal.

Ate entao, a situa<;ao era urn pouco escabrosa, mas nao ultra-
passava a medida do que chamaremos a opereta vienense. Como
todas as observa<;6es ulteriores sublinham, Dora se comportava
admiravelmente para que nao houvesse historias, e para que seu pai
tivesse com essa mulher amada rela<;6es nonnais - para dizer a
verdade, a natureza dessas rela<;6es fica bastante na sombra. Dora
cobria 0 con junto da situa<;ao e ela estava no fim de contas bastante
a vontade. Mas a partir do momenta em que a situa<;ao se descom-
pensa, ela reivindica, afirma que seu pai a quer prostituir, e entrega-Ia
aquele Senhor K. em troca de manuten<;ao de suas rela<;oes ambi-
guas com a mulher dele.

Estarei dizendo que Dora e uma paranoica? Eu nunca disse
isso, e sou bastante escrupuloso em materia de diagn6stico de
psicose.

Eu deixei minhas ocupa<;oes aqui na ultima sexta-feira para
ver uma paciente que evidentemente tern urn comportamento dificil,
conflituoso com 0 seu meio. Faziam-me vir em suma para dizer
que era uma psicose, e nao, como parecia a primeira vista, uma
neurose obsessiva. Eu me recusei a dar 0 diagn6stico de psicose
por uma razao decisiva, e que nao havia nenhuma dessas perturba-
90es que constituem 0 objeto de nosso estudo este ano, e que SaD

os disturbios na ordem da linguagem. Devemos exigir, antes de dar
o diagn6stico de psicose, a presenga desses disturbios.

Nao basta uma reivindica<;ao contra personagens como supos-
tamente agindo contra voces, para que estejamos na psicose. lsso
pode ser uma reivindica<;ao iniustificada, que participa de urn dclirio
da presun<;ao, mas nem por isso e uma psicose. Nao deixa de 11',
uma rela~ao com ela, ha um pequeno delfrio, pode-se ate challl:i I"
assim. A continuidade dos fenomenos e bem conhecida, Sfl1lp'" ';,.



soube definir 0 paran6ico h
desconfiado e em estado dcom°nf¥m omen: suscetfvel, intolerante,
Mas ara . e co. ItO ~erbahzado com a seu meio.
lin~a~em qU,e esteJamos na pSlcose, e preciso haver disturbios de
ado tar ' ~ e ~ssa, em tado ° caso, a conven~iio que lhes propormoproVlsonamente.

Dora experimenta em reIa~"· , . 'A

tivo, in,t~rpretativo, ate alucinat6~~, ~af~u~]~a~e~~::~lOa si~n~ic~-
~m delmo. E contudo urn fenomeno ue esta ." ,pro. uz~r
tIva, de imputar ao outro hostilidade qe _.' '. tna ~a Ine~avel, llltUl-
peito de . - ma In en<;:ao e lSS0 a res-
maneira e~:::i~asl:::~~a~r~;;JD~~~l0 sujeito realmente' participou, da

o que isso quer dizer? 0 .' 1d I .
taIvez venha a se modificar e mve't e!! tendade dessa personagem
ausencia de urn dos com o~ent~ ~ umiao s.e,degrada em razao da
sustentar-se. Podemos aq~i, se sabe~nquadnlat~;o q~e lhe pet;ni!ia
fa~ter uso ~a nO~iio,de distancia<;:iio.Fa~~n~I~~~J~~~aCaol~~rforudencdl~,
reI 0, mas lSS0nao e uma -0 . ! e a 1-
((aO de Ihe dar uma expIic:~~~ ~:~: ~:cuacsaordoseu uso, Com a condi-

I r 0 com as fatos
sso nos conduz ao cerne do problema do narcisismo ..

sao, Ii ele au eu, e que, no plano imagimirio, 0 sujeito humaJlo ('
assim constitufdo de forma que 0 outro esta sempre prestes a rctolll:l r
seu Iugar de domfnio em rela<;:aoa ele, que nele ha um eu quc SClll·
pre e em parte estranho a ele, senhor implantado nele acima do
conjunto de suas tendencias, de seus comportamentos, de seus i11S-
tintos, de suas pulsoes. Eu nao fac;o aqui nada mais que exprimir,
de uma maneira urn pouco mais rigorosa e que poe em evidencia 0

paradoxo, 0 fato de que ha conflitos entre as pulsoes e 0 eu, e que
e preciso fazer uma escolha. Ha as que ele adota, ha as que ele
nao adota, e 0 que se chama, nao se sabe por que, a fun<;:aode
sintese do eu, ja que, ao contrario, essa sintese nao se realiza ja-
mais - seria mais vantajoso dizer func;ao de mestria, E esse senhor,
onde esta de? No interior, no exterior? Ere esta sempre ao mesmo
tempo no interior e no exterior, e por isso que todo equilibrio pura-
mente imaginario com 0 outro esta sempre con denado pOT uma
instabilidade fundamental.

Fa<;:amosaqui uma breve aproxima<;:aocom a psicologia animal.
Sabemos que os animais tem uma vida muito menos eomplicada

que n6s. Ao menos acreditamos nisso pelo que vemos, e a evidencia
<5suficiente para que desde sempre as animais tenham servido de
referencia aos homens. Os animais tern rela<;:oescom 0 outro quando
sao tomados por essa vontade. Ha para eles duas maneiras de te-
rem essa vontade - em primeiro lugar, come-Io - em segundo,
trepar com ele. Isso se produz segundo um [itmo que se chama
natural, e que constitui urn ciclo de comportamento instintivo.

Ora, foi possivel por em destaque 0 papel fundamental repre-
sentado pela imagem na rela<;:aodos animais com seus semelhantes,
e precisamente no desencadeamento desses ciclos. Ao ver 0 perfil da
ave de rapina pela qual elas podem ser mais ou menos sensibilizadas,
as galinhas e as aves de cria<;:aoficam desvairadas. Esse perfil pro-
voea rea<;:oesde fuga, de pio e pipilos. Um perfil ligeiramente di-
ferente nao provoca nada. A mesma observa<;ao para 0 desenca-
deamento dos comportamentos sexuais. Pode-se muito bem enganar
tanto 0 macho como a femea do carapau. A parte dorsal do carapau
toma no momenta da ostenta<;:ao uma certa cor em um dos dois
parceiros, que desencadeia no outro 0 ciclo de comportamento que
permite a aproxima<;:aofinal.

Esse ponto limitrofe entre 0 eros e a rela<;:aoagressiva de que
eu lhes falava no homem, nao ha razao para que 'ele nao exista Ill)
animal, e ele e posta muito bem em evidencia, e e inteiramcllk
possivel torna-lo manifesto, e mesmo exterioriza-Io no carapan,

o carapau tern com efeito urn territ6rio, particularmcll(l' 1111

portante quando chega 0 seu periodo de ostenta<;:ao, que oi)'," 11111

Que nopao pode d d
t b Ih "'. mos nos ar 0 narClSlsmo .ra a o? Conslderamos a rela<;:ao do a partIr do nassa
imaginaria central para a rela<;ao inter hnarcIsIsffi

O
O como .a r.ela<;ao

experiencia do analista em to d umana. que cnstahzou a
nada sua ambigiiidade ..,., comrnof 'tessa no<;ao? Foi antes de mais
• • .0, e el 0 uma rela<;~ , .
Ident¥ica<;:ao er6tica, toda apreensao' do ao e~otIca - toda
rel:<;:aod~ cativa<;:aoer6tica, se faz pela v~u~~ ~~~~a~magerr;. numa
e e tambem. a base da tensao agressiva. narCISlca_.

A partIr do momenta em que a ~ d . .
na teoria analitica, a nota da agressivid~~~a~. 0 narclslsmo entro.u
no centro das preocupa<;:oes tecnicas M 01 posta cada ve: mals
elementar. Trata-se de ir mais longe.· as a sua elabora<;ao foi

~ ~xa~amente para isso que serve 0 estadi d· . _
~/~I ,evldfnc!a a natu~eza .dessa rela<;ao agressiva

a
e ~ ~~~e~~~'s~:ufc~e

• L <I re a<;:aoagresslVa mtervem nesta forma<;:ao chamada 0 ;
qne cia a constitui e que 0 eu e d d ". eu, e
qw' ell' sc instaur; numa dualidade e~n~e}:ap~~ ~~j::~m~ ~~ ~u;ro,
JlH"streque 0 sujeito encontra num outro e . . sse
f '.11 H.,·; I 0 de dominio no cerne de' ' quse se Instaura em sua

. , SI mesmo. e em toda relaf'-
II J("01 IH) (TO Ilea, com 0 outro ha alg d _ ",ao,, um eco essa rela<;ao de excIu-



cert~ local no fundo de urn rio mais ou menos herboso. Uma ver-
da?el,ra dan~~, uma especie de voo nupcial, se realiza, tendo como
obJetI~o preclpuo enc,antar a femea, depois induzi-la Jocemente a
se delxar faze~ e de !r aninhar numa especie de tunelzinho que 0
macho_construm .prevIamer:te para ela. Mas ha ainda alguma COlsa
que nao se exphca bern, e que, uma vez isso realizado 0 macho
ainda encontra tempo para fazer urn monte de buraquinhos'ali e acola.

Eu nao sei se voces se lembram da fenomenologia do buraco
em 0 ser e. 0 na~a, mas voces sabem a impomlncia que Ihe da
S~rtre, na pSlcologla do ser humann, no burgues especialmente, se
dls~ralDdo na prai~. Sartre viu nisso urn fenomeno essencial que nao
e.st~ longe d~ confInar co~ uma das manifesta~oes facticias da nega-
t~vldade.,POlS bern, eu crew que, nesse ponto, 0 carapau macho nao
fIca ~t~as. Ele, ta~bem faz pequenos furos, e impregna com sua
negatIvldade proprIa 0 mundo exterior. Com esses buracos tem-se
verdadeirame~te a impressao de que ele se apropria de urn certo
campo do mew exterior, e, com efeito, nao ha como considerar que
urn outro macho entre na area assim demarcada sem que se desen-
cadeiem os reflexos de combate.

Ora, os experimentadores, cheios de curiosidade, tentaram saber
a~e ,on~e funcionav~ a dita rea~ao de combate, primeiro variando a
dlstancIa de aproXlma~aO do rival, depois substituindo essa perso-
nagem por urn logro. Num e Iioutro caso, eles observaram com
efeito que a perfura~ao desses buracos, feitos durante a ostentac;ao,
e m.esmo ante~, e urn ato ligado essencialmente ao comportamento
er6!1~0. Se 0 lllvaso~, s~ aproxima a uma certa distfmcia do lugar
deflllldo como 0 terntorIo, a rea~ao de ataque se produz no primeiro
m~cho. Se 0 invasor esta urn pouco mais longe, ela nao se produz.
Ha portanto urn ponto em que 0 carapau sujeito se ve entre atacar
e nao atacar, urn ponto limite definido por uma certa distancia e 0
que e que aparece entao? Essa manifesta<;ao er6tica da negati~ida-
de, essa atividade do comportamento sexual que consiste em cavar
buracos.

Em outras palavras, quando 0 carapau macho nao sabe 0 que
fazer no plano de sua rela<;ao com 0 seu semeIhante de mesmo sexo,
quando ele nao sabe se e preciso atacar ou nao, ele se poe a fazer
alguma coisa que ele faz quando se trata de transar. Esse desloca-
mento, que nao deixou de surpreender 0 etologista, nao e de modo
;111'11111 particular ao carapau. E muito freqiiente, nos passaros, urn
('(llllha1e parar de maneira brusca e urn passaro por-se a alisar ~mas
pluillas ;,paixonadamente, como 0 faz habitualmente 0 macho quan-
do ~;c frata de agradar a femea.

E curioso que Konrad Lorenz, ainda que nao tenha partil'ip;lll"
de meus seminarios, tenha achado por bem colocar na capa de sell
livro a imagem, muito bonita e enigmatica, do carapau macho diall-
te do espelho. 0 que ele faz? Ele abaixa 0 nariz, ele esta numa
posi<;ao obliqua, 0 rabo no ar, 0 nariz para baixo, posi~ao que so
adota quando vai bater com 0 nariz na areia para fazer buracos.
Em outros termos, sua imagem no espelho nao 0 deixa indiferente,
se cIa nao 0 introduz tampouco no conjunto do cicIo de comporta-
mento er6tico, que teria como efeito po-lo nesta rea<;ao limite entre
eros e agressividade que e assinalada pela escava<;ao do buraco.

o animal e igualmente acessivel ao enigma de urn logro. 0
logro 0 coloca numa situa9aO nitidamente artificial, ambigua, que
comporta ja urn desregramento, urn deslocamento dos comporta-
mentos. Isso nao deve nos espantar uma vez que compreendemos a
importancia para 0 homem de sua imagem especular. .

Essa imagem e funcionalmente essencial no homem, na medlda
em que the da 0 complemento ortopedico dessa insuficiencia nativa,
desse desconcerto, ou desacordo constitutivo, ligado a sua prematu-
ra<;30 no nascimento. Sua unifica~ao nao sera jamais completa por-
que e feita precisamente par uma via alienante, sob a forma de
uma imagem estranha, que constitui uma fun<;ao psiquica original.
A tensao agressiva desse eu ou 0 outro esta absolutamente integrada
a toda especie de funcionamento imaginario no homem. . .

Tentemos imaginar que conseqiiencias implica 0 carater Imag1.-
nario do comportamento humano. Essa questao e ela mesma imagi-
naria, mitica, porque 0 comportamento humano nao esta nunca pura
c simplesmente reduzido a rela<;ao imaginaria. Mas suponhan:os .um
instante, numa especie de Eden ao avesso, urn ser humano llltelra.-
mente reduzido, em suas rela<;oes com seus semelhantes, a essa
captura assimilante e dissimiIante ao mesmo tempo. Que resuItaria
disso?

Para iIustra-Io, ja me aconteceu tomar minha referencia no
dominio dessas maquininhas que ha algum tempo nos divertimos em
fazer, e que se parecem com animais. Elas nao ~e parecem em
absoluto com eles, e claro, mas comport am mecamsmos montados
para estudar urn certo num~ro. de comportamentos do~ q~ais nos
dizem que eles sao comparavels a comportamentos ammals. Num
certo sentido e verdade, e uma parte desse comportamento pode
ser estudada como alguma coisa de imprevisivel, 0 que tern a van-
tagem de abranger as concep<;oes que podemos elaborar de um
funcionamento que se auto-alimenta. . .

Suponhamos uma maquina que nao tivesse urn dlSPOSltlvorle
a11.t.9~~~g:t:llll<;?oglobal, de tal modo que 0 6rgao destinado a fallT



andar a pata direita nao poderia harmonizar-se com aquele que faz
andar a pata esquerda senao com a condi<;ao de que urn aparelho
de recep<;ao fotoeletrica transmit a a imagem de uma outra maquina
funcionando harmoniosamente. Pensem nesses pequenos automoveis
que se veem nos parques de diversoes lan<;.ldos a toda velocidade
num espa<;o livre, e cujo principal divertimento e 0 de se entrecho-
carem. Se essas manobras dao tanto prazer, e que 0 lance de en-
trechocar-se deve Ser alguma coisa de fundamental no ser humano.
Que se pass aria se urn certo numero de maquininhas como aquelas
que lhes descrevi fossem lan<;adas no circuito? Cada uma delas
senda unificada, regulada pela visao de outra, nao e matematica-
mente impossive! de conceber que isso redundaria na concentra<;ao,
no centro da manobra, de tadas as' maquininhas, r,espectivanientc
blaqueadas num canglomerado que naa tern autra limite a sua redu-
<;ao que a resistencia exterior das carrocerias. Uma colisao, urn
esmagamento gera!.

E apenas urn apologo destinado a mostrar-Ihes que a ambigiii-
dade, a hiilncia da rela<;ao imaginaria exigem alguma coisa que
mantenha rela<;ao, fun<;ao e distancia. E 0 sentido mesmo do com-
plexo de f:dipo.

o complexo de f:dipo quer dizer que a rela<;ao imaginaria,
conflituosa, incestuosa nela mesma, esta destinada ao conflito e a
mina. Para que 0 ser humane possa estabelecer a rela~ao mais
natural, aquela do macho com a femea, e precise que intervenha
urn terceiro, que seja a imagem de alguma coisa de bem-sucedido,
o modelo de uma harmonia. Nao e demais dizer - e preciso ai
uma lei, uma cadela, uma ordem simbolica, a interven~ao da ordem
da palavra, isto e, do pai. Nao 0 pai natural, mas do que se chama
o pai. A ordem que impede a colisao e 0 rebentar da situa~ao no
conjunto esta fundada na existencia desse nome do pal.

Eu insisto - a ordem simbolica deve ser concebida como
alguma coisa de superposto, e sem 0 que nao haveria vida animal
possivel para esse sujeito estrambolico que e 0 homem. E em todos
os casos assim que as coisas nos sao dadas atualmente, e tudo leva
a pensar que sempre foi assim. A cada vez, com efeito, que encon-
tramos urn esqueleto, nos 0 chamamos humane se ele esta numa
sepultura. Que razao pode haver para por esses restos num recinto
de pedra? J<i e preciso para isso que tenha side instaurada toda
uma ordem simb6lica, que implica que 0 fato de que urn senhor
tenha sido 0 Senhor Fulano na ordem social necessita que seja
indicado na pedra dos tumulos. 0 fato de que ele se chamou Fulano
ultrapassa em si sua existencia vital. Isso nao supoe nenhuma cren~a

na imortalidade da alma, mas simplesmente que seu nome nada Inll
a ver com sl1a existencia viva, ele a ultrapassa e se perpetua aIe1l1.

Se voces nao veem que a originalidade de Freud e a dc t~r
posta a coisa em destaque, que se pergunte 0 que voces fazem na
analise. Somente a partir do momenta em que foi bem definido que
a1 est<i0 m6bil essencial, e que urn texto como este que nos temos
de ler pode tornar-se interessante.

Para captar na sua fenomenologia estmtural 0 que nos apre-
scnta 0 presidente Schreber, voces devem em primeiro lugar ter
esse esquema na cabe~a, que admite que a ordem simbolica subsiste
como tal fora do sujeito, distinta de sua existeneia, e 0 determinando.
SO nos detemos nas coisas quando as consideramos como possiveis.
De outro modo, contentamo-nos em dizer E assim, e nem mesmo
procuramos ver que e assim.

A longa e notavel observa<;ao que constituem as Mem6rias de
Schreber e sem duvida excepcional, mas ela nao e certamente unica.
Ela s6 0 e provavelmente em virtude do fato de que 0 presidente
Schreber estava em condi~oes de fazer publicar 0 seu livro, embora
censurado, e tambem do fato de que Freud se tenha interessado
por ele. _ ._

Agora que voces tern na cabe~a a fun~ao da artlcula~ao
simb6lica voces estarao mais sensiveis a esta verdadeira invasao
imaginari~ da subjetividade a que Schreber nos faz assistir. Ha uma
dominante totalmente surpreendente da rela~ao em espelho, uma
impression ante dissolu<;ao do oturo enquanto identidade. Todas as
personagens de que ele fala - a partir do momenta em que 0 faz,
pois ha urn tempo longo em que e1e nao pode falar, e voltaremos
sobre a significa<;ao desse tempo - sac repartidas em duas cate.go-
rias que sac apesar de tudo urn mesmo lado de uma certa frontelfa.
Ha os que em aparencia vivem, se deslocam, seus guarda~, se~s
enfermeiros, e que sac sombras de homens atamancados as t~es
pancadas, como disse Pichon, que esta na origem dessa tradu<;ao,
e depois h<i as personagens mais importantes que invadem 0 coryo
de Schreber, sac as almas, a maior parte das almas, e quanta malOr
o seu numero mais sac afinal de contas os mortos.

o pr6pri~ sujeito e apenas urn exemplo segundo_de sua propria
identidade. Ele tern num certo momenta a revela~ao de que, no
ana precedente, a sua propria morte se deu, e que eia foi anuncia:1a
nos jornais. Desse antigo colega, Schreber se Iembra como de alglll'lTI



que era mais dotado que ele. Ele e um outro. Mas e ainda assim
o mesmo, que se lembra do outro. Essa fragmenta<;ao da identidade
marca com scu proprio selo toda a rela<;ao de Schreber com' os seus
semclhantes no plano imaginario. Ele fala em outros momentos de
Flechsig, que tambem esta morto, que subiu, pois, ali onde so exis-
tem as almas enquanto elas sao humanas, num alem onde elas sao
pouco a pouco assimiIadas a grande unidade divina nao sem terem. ,
~rogre~slvaJ~cntc perdido 0 seu carateI' individual. Para chegar la,
~ preclso all1da que elas passem por uma prova que as libere da
ll~purez~ ?C suas paix5es, do que e 0 desejo delas propriamente
~!to. Ha ht,cr.almente uma fragmenta<;ao da identidade, e 0 sujeito
fIca sem duvlda chocado com esse danG causado a identidade de
8i mesmo, mas e assim, eu so posso dar testemunho, diz ele, das
coi.ms de que live revelar;ao. E vemos assim, em toda extensao dessa
hist?ria, urn Flechsig fragmentado, urn Flechsig superior, 0 Flechsig
lum1l10so, e uma parte inferior que chega ate a ser fragmentada
entre quarenta e sessenta pequenas almas.

Passo a voces muitas coisas cheias de relevo pclas quais eu
gostaria que voces se interessassem para que possamos segui-las
n,o .pormeno.r. Esse estilo, sua grande for<;a de afirma<;ao, caracte-
nstIca do dlSCurSOdelirante, nao pode deixar de nos impressionar
por sua convergencia com a nOc;ao de que a identidade imaginaria
do outro esta profundamente em rela<;ao com a possibilidade de
uma fragmentac;ao, de urn espeda<;amento. Que 0 outro seja estru-
turalmente desdobnivel, reduzlvel al esta manifesto claramente no
delirio. '

Ha ainda uma interpenetra<;ao dessas imagens entre elas. En-
contramos de urn lado as identidades mlJltiplas de uma mesma
personagem, de outro, estas pequenas identidades enigmaticas, di-
versamente penetrantes e nocivas no interior dela mesma, que ele
c?ama, po~ exemplo, os homenzinhos. Essa fantasmatica impres-
~Ionou_mUlto a. imagina<;ao dos psicanalistas, que investigaram se
lSSOnao era cnan<;as, ou espermatozoides, ou alguma Outra eoisa.
POl' que nao seriam simplesmente homenzinhos?

Essas identidades, que Wm em rela<;ao a sua pr6pria identidade
urn valor de instancia. penetram Schreber, habitam-no, dividem-nc
ele proprio. A no<;ao que ele tem dessas imagens Ihe sugere que
elas se torna~ cada vez mel1ores, se reabsorvem, sac de alguma
forma absorv](}as pela propria resistencia dele, Schreber. Elas
nao se mantem na sua autol1omia, 0 que quer diier alias que elas
naopodem continual' a prejudica-lo, senao realizando a opera<;ao
que ele chama 0 apego pelas terras, cuja no<;ao ele nao teria sem
a Ifngua fundamental.

Essas terras nao e somente 0 chao, e tambem as terras pbnc
tarias as terras astrais. Voces reconhecem ai esse registro que. nil

meu quadr~dinho magico, eu chamava outro dia 0 dos astros. N~io
o inventei para a circunsHincia, ha muito tempo que Ihes falo da
fun<;ao d~s astros na realidade humana. Nao e certamente P?r
acaso que, desde sempre, e em todas as 7ulturas, 0 nom~ dado as
constela<;6es desempenha urn papel essencIaI no estabeleclment~ de
urn certo numero de rela<;6es simb6Iicas fundamentais, que sac amda
mais evidentes na medida em que nos encontramos em presen<;a de
uma cultura mais primitiva, como dizemos.

Tal fragmento de alma se prende pois em aIguma parte. Cas-
siopeia, os irmiios de Cassiopeia, desempenham ai urn grande pape\.
Nao e em absoluto uma ideia no ar - e 0 nome de uma confe-
dera<;ao de estudantes no tempo em que Schreber estava estudando.
A liga<;ao a uma tal confraterni~a?e,. cujo c~~ater nar~is~co,., e
mesmo homossexual, e posto em eVldencIa na analtse, consbtUl altas
uma marca caracteristica dos antecedentes imagimirios de Schreber.

E sugestivo ver que, para que tudo nao se reduza de repente
a nada, para que toda a tela da rela<;ao imaginaria nao. tome a
enrolar-se a urn s6 tempo, e nao desaparec;a num preto hrante, do
qual Schreber nao estava tao lODgedo inkio, e preci.s? ai essa !ede
de natureza simboIica, que conserva uma certa establltdade da lma-
gem nas rela<;5es inter-humanas.

Os psicanalistas epilogaram, com nao sei quan.tos porm~nore~,
sobre a significa<;ao que podia ter, do ponto de VIsta dos mvest!-
mentos libidinais do sujeito, 0 fato de que em tal momenta Flechsig
seja dominante, que em tal outro seja ur:na imagem divina, diver-
samente situada nas camadas de Deus, pOlS Deus tern tambem suas
camadas - ha uma anterior e uma posterior. Voces imaginam
como os analistas ficaram aprimorando isso. E claro, esses feno-
menos nao sao insuscetiveis de urn cerio numero de interpretac;6es.
Mas ha urn registro que e esmagador em rela<;ao a .eIe~,e que. par~ce
nao ter atraido a aten<;ao de ninguem - por mais Dca e dlverbda
que seja essa fantasmagoria, por mais flexivel ta~b6m ao 9?e nela
reconhe<;amos os diferentes objetos do pequeno Jogo analrtlco,. ~a
de uma ponta a outra do delirio de Schreber fenomenos de audl<;ao
cxtraordinariamente matizados. ,

Isso vai desde 0 cochicho imperceptivel ate a ~~z das aguas
quando ele e confrontado a noite com Arima. Ele retiflca, de re~to,
mais adiante - nao h3 ali s6 Arima, devia haver Ormuzd tambclll,
os deuses do bem e do mal nao podendo ser dissociados. Elc telll,
portanto, com Arima urn instante de confronta<;ao em que 0 olh;1



com 0 olho do espirito e nao, como outras de suas visoes, com
uma nitidez fotognifica. Ele esta face a face com esse deus, e este
lhe diz a palavra significativa, aquela que poe as coisas nos
seus lugares, a mensagem divina por excelencia, ele diz a Schreber
o unico homem que resta ap6s 0 crepusculo do mundo - Carcar;a:

Essa tradw;:ao talvez nao corresponda rigorosamente ao voca-
bulo alemao Luder, e a palavra utilizada na tradugao francesa
( charogne) ,mas ela e mais familiar em alemao do que em frances.
E raro que em frances, entre companheiros, se recorra ao trata-
mento "carcaga", salvo em momentos particularmente expansivos.
A palavra alema nao comporta simplesmente essa face de aniquila-
<;ao, ha. subjacencias que a tornam antes aparentada a uma palavra
qu~ se;l~ melhor na nota da feminizagao da personagem, e que e
maIS facI1 de encontrar nas conversas amistosas, a de podridiio, doce
podridiio10

• 0 importante e que essa palavra que domina 0 face-a-
face ..unico com Deus nao e em absoluto isolada. A injuria e muito
frequente nas rela<;oes que 0 parceiro divino mantem com Schreber
como acontece numa relagao er6tica em que urn parceiro se recus~
a envolver-se de imediato, e resiste. E a outra face a contraparte do
mundo imaginario. A injuria aniquiladora e urn ponto culminante
c urn dos cumes do ato da fala. •

Em torno desse cume, todas as cadeias de montanha desse
campo ~erbal ~ao desenvolvidas para voces por Schreber numa
perspectIva magIstral. Tudo 0 que 0 lingiiista pode imaginar como
deco~posi<;oes da fungao da linguagem se aeha no que Schreber
cxpenmenta, e que ele diferencia com uma delicadeza de toque nas
nuan<;as que nada deixa a desejar quanta a informagao.

Quando ele nos fala de coisas que pertencem a lingua funda-
mental,. e que regulan: as ligag6es que tern com 0 ser unico e singular
que eXlste desde en,tao para ele, ele distingue duas categorias. Ha,
de ?m. lade, 0 qu~ e echt, palavra quase intraduzivel, que quer dizer
autentIco, verdadeIfo, e que sempre the e dado sob formas verbais
que sao dignas de reter a atengao, ha varias especies delas e elas
~ao muito sugestivas. Ha, por outro lade, 0 que e aprendido'de cor,
l,:,cuI~a?o a certos. elementos perifericos, ate decaidos, da poten-
CIa dlVlna, e repetldo com uma ausencia total de sentido, a titulo
apenas de ritornelo. Acrescer-se-ia a isso uma extraordinaria varie-
dade de modos do fluxo orat6rio, que nos permitem ver isolada-
mente as diferentes dimens6es nas quais se desenvolve 0 fenomeno
da frase, nao digo 0 da significagao.

Vemos ai claramente a fungao da frase em si mesma, na me-
dida em que ela nao carrega forgosamente consigo sua significa<;ao.
Penso nesse fenomeno das frases que surgem em sua a-subjetividade

como que interrompidas, e que deixam 0 sentido em suspenso. IJIII:I

frase cortada no meio e auditivada. 0 resto esta implicado enquLllltlY

significagao. A interrupgao chama uma queda~ que pode ser ind:-
terminada sobre uma vasta gama, mas que nao pode ser qualqucr
uma. Ha al uma valorizagao da cadeia simb6lica em sua dimensao
de continuidade.

Ha aqui, na relagao do sujeito com a lin~uagem como no
mundo imaginlirio, urn perigo, perpetuamente sabId~, ~e qu~ toda
essa fantasmagoria se reduza a u;na uni~ade que ~mqUlla, nao sua
existencia, mas a de Deus, que e essencmlmente hnguagem .. Schre-
ber escreve isso formalmente - os raios devem falar. E precIso que
a cada instante se produzam fenomenos de .d~versao pa:a que ?eus ."
nao se reabsorva na existencia central do sUJeIto. Isso nao e eVIden-
te mas ilustra muito bem a relagao do criador com 0 que ele cria.
E~trair-Ihe a fungao e a essencia nao impede, com efeito, que
aparega 0 nada correlativo que e 0 seu substituto. ,

A fala 'se produz ou nao se produz. Se ela ~e.pro~uz, ~, num~
certa medida, pelo arbitrario do sujeito. 0 sUJeIto e,: pOlS, aqUl
criador, mas ele esta tambem vinculado ao outro, nao ertq~anto
objeto, imagem, ou sombra de objeto, ~a~ ao mItro, em sua dImen-
sac essencial, sempre mais ou menos ehdIdo por n~s, a :sse outro
irredutivel ao que quer que seja de outro, quanta a nogao d~ urn
outro sujeito, ou seja, ao outro enquant~ ele. ? que caract~nza 0

mundo de Schreber e que esse ele esta perdIdo, e que so 0 tu
subsiste. ,

A nogao do sujeito e correlativa da existencia de ~lgue;n sobre
o qual pen so - Foi ele que fez isso. Nao o. ele que veJo ah, e q~e,
e claro, finge nao ter nada a ver com a cOlsa, mas 0 ele que nao
esta ali. Esse ele e 0 abonador de meu ser, sem esse ele meu ser
nao poderia mesmo ser urn eu. 0 drama da relagao com 0 ele
sub-tende toda a dissolugao do mundo de Schreber, em que ve.mos
o ele se reduzir a urn s6 parceiro, esse Deus assexu~do e. pohsse-
xuado ao mesmo tempo, englobando tudo 0 que eXlste amda no
mundo com 0 qual Schreber esta se defrontando., .

Seguramente. gragas a esse Deus subsiste alguem que pod~ dlzer
uma palavra verdadeira, mas essa palavra tern por propnedade
sempre ser enigmatica, E a caracteristica de todas as palavras da
lingua fundamental.

Por outro lade esse Deus parece ser, ele tambem, a sombra de
Schreber. Ele e ati~gido por uma degradagao imaginaria da alteri-
dade, que faz com que ele seja como Schreber marcado pOl'

uma cspecie de feminiza<;:ao.



o SEMINARIO, LIVRO 3

Ja que nao conhecemos 0 su'eit Sch
quer .maneira estuda-Io atraves da Jfe 0 rebe.r, devemos de quaI-
~ pOlS, em tomo do fenameno d r nomenoIogm de Sua Iinguagem.
guagem mais ou menos alucina~o mguage~; ?OS fenamenos de lin-
vos, persecutorios de que se t t s, parasltanos, estranhos, intuiti-
esclarecer uma dimensao no ra; no caso ~chreber, que vamos

va na enomenologla das psicoses.

A n09iio de defesa.
o testemunho do pacienre.
o sentimento de realidade.
Os fenomenos verbais.

Poderiamos finalmentc acabar por entrar juntos no texto de
~;chreber, porque, de resto, 0 caso Schreber, para nos, e 0 texto
,k Schreber.

Eu me esfon;o este ana por que concebamos urn pouco melbor
:1 cconomia desse caso. Voces devem sentir bem 0 resvaIamento que
,;,' produz de modo muito tenue nas concep<;6es psicanaliticas. Eu
klllbrei a voces outro dia que, em suma, a expIica<;ao de Freud ~
:1 de que 0 doente entra numa economia essencialmente narcisica.
f,~uma ideia muito rica, da qual se deveriam tirar todas as conse·
'1iicncias. Porem s6 ha umfl coisa, nao san tiradas, e esquecern 0
que e 0 narcisismo no ponto a que Freud chegou em sua obra quando
('screveu 0 caso Schreber. Por conseqiiencia, nao compreendem bem
l:lInpouco a novidade da expIica<;ao, ista e, em reIa<;ao a que outra
l'xpIica<;ao eIa se situa.

Voltarei a urn dos autores que disseram as coisas mais elabora-
tbs sobre a questao das psicoses, ou seja, Katan. E a no<;ao de
ddcsa que eIe p6e em primeiro plano. Mas nao quero que proce-
dalllos por comentario sobre os comentarios, e preciso partir do
livro, como recomenda Freud.



Como somos psiquiatras, ou ao menos pessoas diversamente
iniciadas na psiquiatria, e bem natural que leiamos tambem com
!lOSSOSolhos de psiquiatras para fazermos uma ideia do que se
passa nesse caso.

A primeira vez em que aparece a no<;ao de defesa, estamos no
registro da rememora<;ao e de seus distUrbios. 0 importante e 0 que
se pode chamar a pequena historia do paciente. Ele sera capaz ou
nao de articula-Ia verbalmente? Anna O. - de quem uma pessoa
me trouxe aqui 0 retrato que figura num selo postal, pois que ela.
foi a rainha das assistentes soeiais - chamou isso de talking-cure.

A Abwehrhysterie e uma histeria em que as coisas sac for-
muladas nos sintomas, e se trata de liberar 0 discurso. Nao hci
tra<;o entao de regressao, nem de teoria dos instintos, e no entanto
toda a psicamllise j a esta ali.

Freud distingue ainda uma terceira especie de histeria, que tern
por caraeteristica haver tambem alguma coisa a contar, mas que
nao e contado em parte alguma. Evidentemente, na etapa em que ele
se encontra de sua elabora<;ao, seria realmente espantoso que ele nos
diga onde isso pode estar, mas ja esta perfeitamente desenh~do.

A obra de Freud esta cheia dessas pedras de espera, e ISso me
alegra. A cada v,ez que se pega num artigo de Freud, nao so nunca
e 0 que se esperava, maS' tambem_ e ,sempre mu~to ~imples,
admiravelmente claro. E, no entanto, nao ha urn que nao seJa pro-
vido em enigmas que sac as pedras de espera. Pode-se. dizer 'J.u~ s.o
mesmo ele e que, em vida, tenha preparado os conceltos .ongmals
necessarios a atacar e ordenar 0 campo novo que descobna. Esses
conceitos, ele os prepara cada urn, com urn ~undo d.e .questoes. 0
que ha de interessante em Freud e ,que ele nao as dlss;~ula, essas
questoes. Cada urn de seus textos e urn texto problemahco, de tal
modo que ler Freud e reabrir as que~t6es., .

B aos disturbios da rememora<;ao que e preciso sempre vol-
tarmos para saber 0 que foi 0 terreno de, parti~a da ~sicanalis~.
Admitamos mesmo que esteja ultrapassado, e preciso medlf 0 caI?~-
nho percorrido, e seria de fato espantoso que. possa?los nos permltlr
desconhecer a historia. Eu nao tenho de segUlr aqUl em pormenor 0
caminho percorrido entre esta etapa e aquela em que Freud introduz
a regressao dos instintos, ja fiz isso bastante nos anos 'pr~~entes
para me contentar em dizer-Ihes que e explorando. o~ ~hsturblO~~a
rememora<;ao, querendo restituir 0 vazio que a hiStona do sUJelto
lapresenta, procurando passe a passo 0 que se tor~aram os. aconte~
eimentos de sua vida, que constat amos' que eles van se amnhar ah
onde nao se 'esperava.

Eu lhes falava da ultima vez sobre a forma dos deslocamentos
do comportamento - percebe-se que nao e possivel tratar~se sim-
plesmente de reencontrar a localiza<;ao mnesica, cro.nol6gIca do:>
acontecimentos de restituir uma parte do tempo perdIdo, mas qlH~

ha tambCm coisas que se passam no plano topico. A distill(;ao du

E precise nao esquecer as etapas da introdu<;ao da no<;ao de
narcisismo no pensamento de Freud. Falam agora de defesa a cada
passo, acreditando repetir ai alguma coisa de muito antigo na obra
de Freud. E exato que a no<;ao de defesa desempenha urn papel
muito precoce, e que desde 1894-1895 Freud prop6e a expressao
de neuropsicoses de defesa. Mas ele emprega esse termo com urn
sentido absolutamente preciso.

Quando fala da Abwehrhysterie, ele a distingue de duas outras
cspecies de histerias, e e uma primeira tentativa de fazer uma nosa-
grafia propriamente psicanalitiea. Reportem-se ao artigo a que fiz
ulusao. A moda de BIeuler, as histerias devem ser concebidas como
uma produ<;ao secundaria dos estados hipn6ides, dependendo de
um certo momenta fecundo, que corresponde a urn disturbio de
conscieneia no estado hipn6ide. Freud nao nega os estados hipnoi-
des, ele diz simplesmente - Nos nao nos interessamos por isso,
nao e isso que tomaremos como carater diferencial em nossa no-
sologia.

E preciso compreender bem 0 que se faz quando se classifica.
Voces come<;am por contar 0 numero do que se apresenta aparen-
temente como os orgaos coloridos de uma flor, e que chamam de
p6talas. E sempre a mesma coisa, uma flor apresenta urn certo
numero de unidades que se podem contar, e uma botanica inteira-
mente primitiva. Aprofundando, voces percebem algumas vezes que
essas petalas do ignorante nao sac petalas de modo algum, sac sepa-
las, e isso nao tern a mesma fun<;ao. Do mesmo modo, no que nos
concerne, os diversos registros, anatomico, genetico, embrio16gico,
fisiologico, funcional, podem ser tomados em considera<;ao, e se so-
breporem. Para que a classifica<;ao seja significativa, e preciso que
cia seja natural. Esse natural, como vamos procuni-Io?

Freud nao repeliu, pois, os estados hipnoides, ele disse que
nao os levaria em conta, porque, no momenta deste primeiro des-
trin<;ar, 0 que the importa no registro da experiencia analltica e
outra coisa, ou seja, a lembran<;a do trauma. Eis em que consiste
a 110<;ao da Abwehrhysterie.



registros completamente diferentes na regressao esta ai implicita
Em outros t~rmos, 0 que se esquece todo 0 tempo e que nao e por-
.9ue u~a .cOlsa veio ao primeiro plano que uma outra perde sua
Import~ncla, seu valor, no interior da regressao topica. E ai que os
acontecl,ment_os tomam 0 seu sentido comportamental fundamental

F:e ent~~ qu~ se faz a descoberta do narcisismo. Freud percebe
~ue ha modiflca~oes. ?a estrutura imaginaria do mundo, e que elas
mterferem ,com m~difl~?~OeSna estrutura simb6lica - e preciso de
fato cha.ma-~o.aSSlm, Ja que a rememora~ao esta for~osamente na
ordem slmbohca.

.<?uando Freud explica 0 delirio por uma regressao narcisica
?a hbldo, s~a retirada dos objetos tendendo a uma desobjetalizac;ao,
ISS0 quer dlzer, no ponto aonde ele chegou, que 0 desejo que tern
de s~r reconhecido no delirio se situa num plano bem diverso do
deseJo que tern de fazer-se reconhecer na neurose.
. Se nao se. compreende isso, nao se ve absolutamente 0 que dis-

tmgue uma. pSlcose de uma neurose. Por que se teria tanta dificul-
~,ade na pSlco~e de restaurar a rela~ao do sujeito com a realidade
Ja que 0 delino e em principio inteiramente legivel? E pelo meno~
o que se pode ler em certas passagens de Freud, que e preciso saber
acentu.a~ d~ uma forma menos sumaria do que de costume se faz.
o delmo. e, com efeito, legivel, mas ele e tambem transcrito num
outro reg.ls~ro. Na neurose, fica-se sempre na ordem simbolica com
esta duphcldade do significante e do significado que e 0 que Freud
traduz pel~ compromi~so ~eur6tico. 0 delirio se passa em urn regis-
tr~ be:n dlverso. Ele e leglVel, mas sem salda. Como isso acontece?
Al esta 0 p.roblema economico que fica aberto no momenta em que
Freud termma 0 caso Schreber. ..

Eu digo coisas maci~as. No caso das neuroses 0 recalcado
r~aparece in loco,. ali onde foi recalcado, isto e, no m:io mesmo dos
s!~bolos, na medlda em que 0 homem se integra a ele e nele par-
tlc!pa como agente e como atar. Ele reaparece in loco sob uma
mascara. 0 recalcado na psicose, se sabemos ler Freud, reaparece
nU,m Qutro lu!}ar, in altero, no imagimirio, e ai com efeito sem
mascar~. Iss~ e absolutamente claro, nao e nem novo, nem hetero-
doxo, e preciso apena.s .p.erceber que e 0 ponto principal. Isso esta
longe de resolver defmltlvamente a questao no momento em que
Freud poe 0 ponto final em seu estudo sob:e Schreber. E ao con-
trario, a partir dai que os problemas come~am a ser: post~s.

De Freud para ca, tentou-se substituir 0 turno. Leiam Katan,
por .exemplo,. que tenta nos dar uma teoria analitica da esquizo-
fre~la, no qumto

A
tome da c?letanea A F:sicanalise da crianr;a. Ve-se

IIlUitObern, ao le-Io, 0 cammho percorrido na teoria analitica.

Em Freud, a questao do centro do sujeito fica semprc abnla.
Na anaIise l;1aparanoia, por exemplo, ele avan~a passo a passe para
mostrar a evolu~ao de urn disturbio essencialmente libidinal, jogo
complexo de urn agregado de desejos transferiveis, transmutavcis,
que podem regredir, e 0 centro de toda esta dialetica continua sendo
para nos sempre problematico. Ora, a virada que se operou na
analise mais ou menos na epoca da morte de Freud, conduz a encon-
trar de novo esse born velho centro de sempre, 0 eu que segura as
alavancasdo coman do, e guia a defesa. A psicose nao e mais
interpretada a partir da economia complexa de uma dinamica das
puls6es, mas a partir dos procedimentos empregados pelo eu para
se sair bem com diversas exigencias, para se defender contra as
pulsoes. 0 eu torna-se nao so 0 centro, mas a causa do disturbio.

o termo defesa nao tern mais a partir dai outro sentido que
aquele que ele tem quando se fala de se defender contra uma ten-
ta~ao, e toda a dinamica do caso Schreber nos 6 explicada a partir
dos esfor~os do eu para se sair bem com uma pulsao dita homos-
sexual que amea~aria sua completude. A castra~ao nao tern mais
outro sentido simbOlico que 0 de uma perda de integridade fisica.
Dizem-nos formalmente que 0 eu, nao sendo mais bastante forte
para encontrar pontos de liga~ao no meio exterior a fim de exercer
sua defesa contra a pulsao que esta no isso, encontra urn outro
recurso, que e 0 de fomentar esta neoprodw;:ao que e alucina~ao, e
que e uma outra maneira de agir, de transformar seus instintos duais.
Sublimac;ao a sua maneira, mas que tern grandes inconvenientes.

o estreitamento da perspectiva, as insuficiencias cHnicas dessa
construc;ao saltam aos olhos. Que exista uma forma imaginaria de
satisfazer ao impulso da necessidade e uma no<;:aoarticulada na dou-
trina freudiana, mas ela nunc a e tomada senao como urn elemento
do determinismo dos fenomenos. Freud jamais definiu a psicose
alucinatoria no simples modelo da fantasia, como a fome pode ser
satisfeita por urn sonho de satisfa~ao da fome. Urn delirio nao cor-
responde em nada a urn tal fim. Sempre se fica contente ao reencon-
trar 0 que ja se concebeu, e Freud nos ensina mesmo que e por
cssa via que passa a cria~ao do mundo dos objetos humanos. Nos
tambem, nos sentimos sempre uma viva satisfa~ao ao reencontrar
certos temas simb6licos da neurose na psicose. De modo nenhum
e ilegftimo, mas e preciso ver bem que isso so cobre uma pequenina
parte do quadro.

Para Schreber como para os homossexuais, pode-se esquema-
tizar a transforma~ao imaginaria do impulso homossexual em urn
dellrio que faz do sujeito a mulher de Deus, 0 receptaculo do bOIll

querer e das boas maneiras divinas. E urn esquema bastantc COII-



desse delirio que podemos tcr conhecimento dele, ja que tambem
nao estavamos hi, e que, sobre esse primeiro periodo, os certifieados
dos medicos nao SaD ricos. Schreber dele se lembra seguramente
bast ante bem no momento em que ele vai testemunhar para poder
at estabelecer as distin~6es, e salientar em particular urn desloca~
mento do centro do interesse nas suas rela~6es pessoais para com 0

que ele chama de almas.
As aimas nao SaD seres human os, nem essas sombras com as

quais ele lida, mas seres humanos mortos com quem ele tern rela-
«6es particulares, Iigadas a toda especie de sentimentos de transfor-
ma~ao corporal, de inclus6es, de intrus6es, de trocas corporais. E
urn delirio em que a nota dolorosa representa urn papel muito
importante. Eu nao falo ainda de hipocondria, que e alias urn termo
vago em nosso vocabulario, projeto as grandes .linhas.

Do ponto de vista fenomenologieo, e mantendo-se prudente,
admitir-se-a que ha at urn estado que pode ser qualificado de cre-
pusculo do mundo. Ele nao esta mais com os seresreais - esse nZio
esta mais com e caractertstico, pois ele esta com outros elementos
bem mais embara~osos. 0 sofrimento e a tonalidade dominante das
rela~6es que ele mantem com eles, e elas implieam a perda de sua
autonomia. Essa perturba~ao profunda, intoleravel, de sua existen-
cia, motiva nele todas as especies de comportamentos que ele so
nos indica de uma forma for~osamente sombreada, mas cuja indiea-
~ao ternos pela maneira como e tratado - ele e vigiado, a noite e
trancafiado, privado de qualquer instrumento. Ele aparece nesse
momenta como urn doente num estado agudo muito grave.

Ha urn momenta de transforma~ao que se situa, nos diz ele,
por volta de fevereiro-mar~o de 1894. As almas com as quais ele
tern suas trocas no registro da intrusao ou da fragmenta~ao somatiea
SaD substitutdas pelos ditos Reinos divinos posteriores. Ha at uma
intui~ao metaforica do que esta por tras das aparencias. Esses
Reinos aparecem sob uma forma desdobrada, Ormuzd e Arima.
Aparecem tambem os raios puros, que se comportam de uma ma-
neira bem diferente que as almas ditas examinadas, que SaD raios
impuros. Schreber nos fala da profunda perplexidade em que 0 deixam
os 'efeitos dessa pretensa pureza, que so se pode atribuir a uma
intenc;ao divina. Ela nao deixa de ser perturbada por elementos pro-
venientes das almas examinadas, e pregam aos -raios puros todas as
especies de pegas, tentam captar-lhe a potencia em seu proveito,
interp6em-se entre Schreber e sua a~ao benefica. A tatica da maior
parte dessas almas, animadas por inteng6es malignas,. e descrita de
modo muito preciso, e especialmente a da figura de proa. Flechsig,
que fraciona sua alma para repartir os seus peda~os no hiperespa~o

vincente, e e pOSStvel encontrar no proprio texto todas as esp&:ies
de modula~6es refinadas que 0 justificam. Do mesmo modo, a dis-
tin~ao que eu lhes trouxe da ultima vez entre a realiza~ao do desejo
recalcado no plano simb6lico na neurose, e no plano imaginario na
psicose, ja e bastante satisfatoria, mas ela nao nos satisfaz. Por
que? Porque uma psicose nao e simplesmente isso, nao e 0 desen-
volvimento de uma rela~ao imagimiria, fantasmatica, com' 0 mundo
exterior.

Eu gostaria simplesmente hoje de fazer voces medirem a massa
do fenomeno.

o dialogo do unieo, desse Schreber a partir de quem a huma-
nidade vai ser regenerada pelo nascimento de uma nova gera~ao
schreberiana, com seu parceiro enigmatico, 0 Deus schreberiano ele
tambem, residiria at todo 0 delirio? Nao. Nao so nao reside at todo 0

delirio, mas e inteiramente impossivel compreende-Io completa-
mente nesse registro. :E bastante curio so que se contentem com uma
explica~ao tao parcial de urn fenomeno maci~o como a psicose,
retendo nele apenas 0 que ha de claro nos acontecimentos imagi-
narios. Se queremos avan~ar na compreensao da psicose, e preciso
eontudo articular uma teoria que justifique a massa desses fenome-
nos dos quais vou Ihes dar esta manha algumas amostras.

Vamos eome~ar pelo fim, e nos esfor~aremos por compreender
voltando ao inicio. Se adoto esta via nao e simplesmente por urn
artificio de apresenta~ao, ela e eonforme a materia que temos nas
maos.

Eis urn sujeito que esteve doente de 1883 a 1884, que teve em
seguida oito anos de repouso, e e no fim do nono ana apos 0 inicio
da primeira crise, em outubro de 1893, que as eoisas reeome~am no
plano patologico. Ele entra na mesma clinica onde havia sido tra-
tado a primeira vez, dirigida pelo Dr. Fleehsig, e vai fiear ai ate
meados de junho de 1894. Seu estado e complexo. E possivel ea-
raeterizar-Ihe 0 aspecto clinico como uma confusao alucinatoria, e
mesmo urn estupor alucinatorio. Mais tarde ele fara urn relatorio,
eertamente deformado, de tudo 0 que viveu. Dizemos confusao para
caracterizar a maneira nebulosa como ele se lembra de certos epis6-
dios, mas outros elementos, e especialmente suas rela~6es delirantes
com diferentes pessoas que 0 cercam, seriio suficientemente conser-
vados para que ele possa dar urn testemunho valido. E todavia 0
periodo mais obscuro da psicose. Notem bem que e somente atraves



interposto entre Schreber e 0 Deus afastado de que se trata. Eu sou
aquele que esta aiastado, encontramos essa formula que exprime urn
eeo ?iblico numa nota em que Schreber nos relata 0 que Deus lhe
co~fla. 0 Deus para Schreber nao 6 aquele que 6, 6 aquele que
esta. .. bem longe.

Os raios puros falam, eles sac essencialmente falantes ha uma
equivalencia entre raios, raias falantes, nervos de Deus, ~ais todas
as formas particulares que eles podem tomar, at6 e inclusive suas
formas diversamente miraculosas, entre as quais as tesouras. Isso
corresponde a urn periodo em que domina 0 que Schreber chama
a Grundsprache, esp6cie de alto alemao delicioso que tern a ten-
d~ncia de se exprimir por eufemismos e por antffrases - uma puni-
sao se chama, por exemplo, uma recompensa e com efeito a punic;ao
e, a sua maneira, uma recompensa. Teremos de voltar ao estilo
dessa lingua fundamental, para repor 0 problema do sentido anti-
nomico das palavras primitivas.

Subsiste sobre esse assunto urn grande mal-entendido a respeito
do que disse Freud, que fez mal unicamente ao tomar como refe-
rencia urn lingiiista que achavam urn pouco avanc;ado, mas que
tocava em alguma coisa de preciso, ou seja, Abel. 0 Sr. Benveniste
nos trouxe sobre isso no ana passado uma contribuic;ao que tern
todo 0 seu valor, ou seja, a de que nao ha como pensar, num sis-
tema significante, a existe.ncia de palavras que designam ao mesmo
tempo duas coisas contrarias. As palavras sac feitas justamente para
distinguir as coisas. Ali onde exilitem palavras, elas sac forc;osa-
mente feitas par pares de oposic;ao, elas nao podem juntar em si
mesmas dois extremos. Quando passamos it significaC;ao, e outra
coisa. Nao deve surpreender que se chame altus a urn poc;o pro-
fundo, porque, diz-nos ele, segundo 0 ponto de partida mental em
que esta 0 latim, 6 do fundo do poc;o que isso parte. Basta-nos
refletir que em alemao chama-se 0 juizo final de jiingstes Gericht,
ou seja, juizo mais jovem, que naoe a imagem empregada na
Fran<;a. Dizemos, no entanto, votre petit dernierll para designar 0
mais jovem. Mas 0 juizo final nos sugere antes a velhice.

Em 1894, Schreber e transferido para a casa de saude do
Dr. Pierson em Koswitz, onde ele fica quinze dias. E uma casa
de saude particular, e a descric;ao que dela nos da apresenta-a.
se posso assim dizer, como muito mordaz. Reconhecemos nela, do
ponto de vista do docnte, trac;os que nao deixadio de deleitar aque-
les que guardam algum senso do humor. Isso at6 que nao 6 mau,
e bastante brejeiro, tern' 0 lado boa apresenta<;ao da casa de saude
particular, com seu carater de profunda negligencia da qual nada
nos e poupado. Schreber nao fica ali muito tempo, logo 0 enviam

para 0 mais velho asilo psiquiatrico da Alemanha, no scntidtl

veneravel da palavra, em Pima. . ,
Antes de sua primeira doenc;a, ele estava em Chemmtz, e

nomeado em Leipzig, depois e em Dresden que ele e nomeado 1?rc-
sidente do Tribunal de Apela<;ao, exatamente antes de sua recaJda.
De Dresden, e em Leipzig que ele vai se arranjar para ser cuidad.?
Koswitz fica em alguma parte do outro lado do Elba em rela~ao
a Leipzig, mas 0 lugar onde ele vai passar dez anos de sua Vida
csta a mOTltantedo Elba.

Quando ele entra em Pima, ainda esta muito doente, e s6 co-
me<;ara a escrever suas Memorias a partir de 1897-98. Conside-
rando que ele esHi num asilo publico, e que. as decis6es pod:m ~e-
mandar al certo atraso entre 1896 e 1898 amda 0 colocam a nOlte
numa celula dita de d~mente, onde ele se apodera, numa caixinha
de flandres, de urn lapis, peda<;os de papel, e onde come<;a ~ com-
por pequenas notas, a que chama seus pequenos .est~dos. Ha, com
efeito, alem da obra que nos legou, cerca de uns cmquent~ pequenos
estudos aos quais faz referencia de vez em quando, que sao as notas
que ele tomou naquele momento, e que the serviram ~e. materi~l.
E evidente que esse texto, que nao foi, em suma, redlgldo mUlto
antes de 1898, e que se estende quanta a sua reda<;ao ate 1903, epoca
da libera<;ao de Schreber, ja que ele co~preende 0 s~u pro~ess?, dii
testemunho de uma maneira muito malS segura, mUlto malS frrme,
do estado terminal da doen<;a. Quanto ao resto, nem mesmo sabe-
mos quando Schreber mbrreu, mas apenas que ele teve ,uma recafd~
em 1907, e que foi admitido de novo numa casa de saude, 0 que e
muito importante. .

Vamos come<;ar na data em que ele escreveu suas ",!e~rza7'
Tudo 0 que ele pode testemunhar a partir daquela data J~ e SUfl-
cientemente problematico para nos int~ressar. Mesmo se. na? resol-
vermos 0 problema da fun<;ao economlca do que chame~ h~ pouco
fenomenos de aliena<;ao verbal - chamemo-Ios provlsonamente
alucina<;6es verbais -, 0 que nos interessa e 0 que distingue 0 ponto
de vista analitico na analise de uma psicose.

Do ponto de vista psiquiatrico corrente, estamos na mesma si-
tua<;ao de antes. .

Pelo que diz respeiw a compree:1sao real da economl.a
psicoses, pod emos ler agora um relato feito sobre a catatoma
volta de 1903 - fa<;am a experiencia, peguem naturalmentc
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bom trabalho -, nao se deu um passo na analise dos fenamenos.
Se ha alguma coisa que deve distinguir 0 ponto de vista do analista,
e 0 fato de se perguntar, a respeito de uma alucina~ao verbal, se 0
sujeito ouve um pouquinho, ou mUito, ou se e muito forte, ou se isso
explode, ou se e realmente com a orelha que ele ouve, ou se e
do interior, ou se e do cora~ao, ou do ventre?

Essas questoes muito interessantes partem do seguinte, bas-
tante pueril afinal de contas: de que ficamos com muito pasmo de
que um sujeito ou~a coisas que nao ouvimos. Como se nao nos
acontecesse, a todo 0 momenta, ter visoes, como se nao nos tom-
bassem na cabe~a formulas que tern para nos urn valor surpreenden-
te, orientador, algumas vezes ate fulgurante, iluminante. Evidente-
mente, delas nao fazemos 0 mesmo uso que 0 psicotico.

Essas coisas se dao na ordem verbal e san sentidas pelo su-
jeito como acolhidas por ele. Se nos interessasse acima de tudo,
como nos ensinaram na escola, a questao de saber se e uma sen-
sa~ao ou uma percep~ao, ou uma apercep~ao, ou uma interpre-
ta~ao, se, em suma, ficamos na rela~ao elementar com a realidade,
no registro academico escolar, confiando numa teoria do conheci-
mento manifestamente incompleta, deixamos escapar toda a sua im-
portfmcia. No sentido oposto de uma teoria que se escalona da sen-
sa~ao passando pela percep~ao para chegar a causalidade e a orga-
niza~ao do real, a filosofia, ja ha algum tempo, desde Kant pelo
menos, se esfor~a alias por nos adveitir a plenos pulmoes que ha
campos diferentes da realidade, e que os problemas se exprimem,
se organizam e se colocam em registros igualmente diferentes. Por
conseguinte, tentar saber se, sim ou nao, uma palavra e ouvida nao
e talvez 0 problema mais interessante.

Estamos ainda na incerteza. Nos quarenta e cinco minutos,
que nos fornecem os sujeitos? Nada mais que 0 que lhes estamos
perguntando, isto e, lhes sugerindo que nos respondam. Introdu-
zimos no que eles experimentam distin~oes e categorias que so a
nos interessam, e nao a eles. 0 carater imposto, exterior, da alu-
cina~ao verbal requer ser considerado a partir da maneira como
reage 0 doente. Nao e ai onde ele ouve melhor - como se diz no
sentido em que se cre que ouvir e ouvir com as orelhas - que ele
e mais atingido. Alucina~oes extreniamente vividas continuam sen-
do alucina90es, reconhecidas como tais; enquanto outras, cuja viva-
cidade endofasica nao e menor, tern ao contrario para 0 sujeito 0

carater mais decisivo, e the dao uma certeza.
A distin9aO que introduzi na ourela do nosso intento, as cer-

lezas e as realidades, eis af 0 que conta, e que nos conduz a diferen-
I:as que, aos nossos olhos, bem nossos, analistas, nao san surperes-

truturais, mas estruturais. E urn fato que so pode existir para nos,
porque, diferentemente dos outros clinicos, sabemos que ~ fala es!~
sempre ali, articulada ou nao, presente, no estado artlculado, Ja
historicizado, ja presa na rede dos pares e das oposi~6es simbolicas.

Ha quem imagine que seria preciso restaurarmos totalmente
o vivido indiferenciado do sujeito, a sucessao das imagens proje-
tadas na tela de proje~ao de seu vivido para apreende-la em sua
dura~ao, a Bergson. 0 que tocamos cIinicamente nunca e assim. A
continuidade de tudo 0 que um sujeito viveu desde 0 seu nascimen-
to nunca tende a surgir, e isso nao nos interessa em absoluto. 0 que-
nos interessa sao os pontos decisivos da articula~ao simboIica, da
historia, mas no sentido em que voces dizem a Historia da Fran9a.

Om dia, a Srta. de Montpensier estava nas barricadas, talvez
estivesse ali por acaso, e talvez isso nao tivesse importancia numa
certa perspectiva, mas 0 que ha de certo e que apenas isso e que
resta na Historia, ela estava ali, e deram a sua presen~a urn sentido.
verdadeiro ou nao verdadeiro. No momenta em que as coisas acon-
tecem, alias, 0 sentido e sempre um pouco mais verdadeiro, mas c
o que se tornou verdadeiro na historia que conta e funciona. Ou
isso vem de um remanejamento posterior, ou entao ja come~a a ter
uma articula~ao no momenta mesmo em que as coisas aeontecem.

Pois bern, 0 que chamamos 0 sentimento de realidade quando
se trata da restaura~ao das lembran~as e alguma coisa de ambfguo,
que consiste essencialmente no fato de que uma reminiscencia, ou
seja, uma ressurgencia de impressao, se organiza na continuidade
historica. Nao e um ou outro que da uma inflexao de realidade, c
um e outro, e um certo modo de conjun~ao desses dois registros. Eu
irei mais longe - e igualmente um certo modo de conjun~ao de dois
registros que da 0 sentimento de irre~lidad~. No dom~nio ~entimen-
tal, 0 que e sentimento de realidade e sentlmento de. lrreahdade. 0
sentimento de irrealidade af esta apenas como um smal de que se
trata de estar na realidade, e de que, a nao ser por um quarto de triz,
ai faHa alguma coisinha. 0 sentimento do ja visto, que causou tan-
tos problemas aos psicologos, poderfamos designa-Io como u?1a h?~
monimia - sempre e a chave simbolica que entreabre 0 mobIl.. O.J.a
visto se da quando uma situa~ao e vivida com uma plena slgmfl-
ca~ao simbolica, que reproduz uma situa~ao simb6Iica homologa ja
vivida mas esquecida, e que revive sem que 0 sujeito compreenda
as suas causas e conseqiiencias. Eis 0 que da ao sujeito a impressao
de que ele ja viu 0 contexto, 0 quadro do momenta presentc ..? ~a
visto e urn fenameno extremamente proximo do que a CXpenl.:llClil
da analise nos fornece como 0 ja contado - exceto que e 0 inverso.



Isso nao se situa na ordem do ia contado, mas na ordem do jamais
contado. Mas 6 do mesmo registro.

Se admitimos a existencia do inconsciente tal como Freud 0
articula, devemos supor que esta frase, esta constru<;:ao simbolica,
recobre com sua trama todo 0 vivido humann, que ela esta sempre
la, mais ou menos latente, e que ela 6 urn dos elementos necessarios
a adaptagao humana. Que isso se passa sem que se pense nisso po-
deria ter sido qualificado durante muito tempo como enormidade,
mas para nos isso nao pode ser uma - a propria id6ia de llm pensa-
mento inconsciente, esse grande paradoxo pratico que Freud trouxe,
nao quer dizer outra coisa. Quando Freud formula 0 termo pensa-
mento inconsciente acrescentando na sua Traumdeutung, sit venia
verba, ele nao diz outra coisa senao isto: pensamento quer dizer
a coisa que se articula na linguagem. No nivel da Traumdeutung,
nao ha outra interpretagao desse termo a nao ser aquela.

Essa linguagem, poderiamos chama-la interior, mas esse adje-
tivo ja falseia tudo. Este monologo supostamente interior esta em
perfeita continuidade com 0 dialogo exterior, e 6 justamente por
essa razao que podemos dizer que 0 inconsciente e 0 discurso do
outro. Se ha justa mente alguma coisa da ordem do continuo, nao
6 a todo momenta. E preciso ai tambem comegar a dizer 0 que se
quer dizer, ir no sentido em que se vai, e saber ao mesmo tempo
corrigir isso. Ha leis de intervalo, de suspensao, de resolugao pro-
priamente simbolicas, ha suspensoes, escans6es que marcam a es-
trutura de todo calculo, que fazem com que nao seja justameme
de maneira continua que se inscreva, digamos, essa frase interior.
Essa estrutura, que ja esta vinculada as possibilidades comuns, e a
propria estrutura, au inercia, da linguagem.

Aquila de que se trata para a homem e justamente se sair bem
com essa modulagao continua, de maneira que isso nao 0 ocupe
demasiado. Justamente por isso as coisas se arranjam a fim de que
a sua consciencia se desvie dela. Contudo, admitir a existencia do
inconsciente e afirmar que, mesmo se a sua consciencia dela se
desvia, a modula<;ao de que falo, a frase com toda a sua complexi-
dade, persiste. Nao ha outro sentido possivel a ser dado ao in-
consciente freudiano a nao ser esse ai. Se ele nao e isso, e urn
monstro de seis patas, absolutamente incompreensivel, em todo 0
caso incompreensivel na perspectiva da analise.

Ja que se procuram as fun<;:6esdo eu como tal, digamos que
uma de suas ocupa<;:6es e precisamente a de nao ser envenenado
par essa frase que continua sempre a circular, e pronta a ressurgir
sob mil form as camufladas e desconcertantes. Em outros termos,
a frase evangelic8. eles tem auvidos para niio ouvir deve ser tomada

aO pe da letra. Que nao tenhamos perpetuam~nte de ouvi~' ess:!
articula<;:ao que organiza nossas a<;:6escomo a~oes falad.as c I~Clll

uma fungao do eu. Isso nao e tirado da anahse ?a pSlco.se, lSSO
e exposi<;:ao,uma vez mais, dos postulados, da no<;:aofreudtana do
inconsciente. . . , .

Nesses fenomenos, chamemo-los provlsonamen~e t~ratologlcos,
das psicoses, isso funciona claramente. Nao fa<;:o.mals dlS~Onem do
clemento imaginario de ha pouco 0 tr~<;:oessencml da pSlcose, mas
csquecem demais que,. nos casoS de pSlcose, ve~os se revela~, e da
maneira mais articulada, essa frase, esse .mo~ologo, esse ~lSCurS.O
interior de que eu lhes falava. Somos os pnmelros a poder dlsce:nlr
isso porque, numa certa medida, nos ja estamos prontos para ouvl-lo.

Portanto nao temos razao para nos recusar a reconhecer suas
vozes no mo~ento em que 0 sujeito nos da testemunho .d~ssocomo
de alguma coisa que faz parte do proprio texto de seu VIVldo.

Leitura das. Memorias, p. 248.

Eis 0 que 0 sujeito nos diz num complemento retrospectiv~
a suas Memarias. 0 abrandamento da frase no curso dos anos e~ta
para ele ligado metaforicamente a enorme distancia em que os ralOS
de Deus se retiraram. Ha nao so abrandamento, mas demora, .sus-
pensao adiamento. Para nos e muito significativo que vane e
cvolua' no curso dos anoS a propria fenomenologia sob a qual se
apresenta a trama continua d? discurso 9ue a. acompanha, e que
o sentido muito pleno do sentldo se esvazm mats tarde de seu s~n-
tido. Alias, as vozes tambem tern comentarios extremamente cuno-
sos, no gencro - Todo niio-sentido se anula. _ .,

A estrutura do que se pass a merece nao ser neghgenclad.a.
Dou-lhes urn exemplo. Ele ouve - Falta-nos agora... e depOts,
a frase se interrompe, ele nao ouve .mai~ na~~, e seu testemunho,
mas essa frase tern para ele 0 sentldo Im~hclto de. - Falta-nos
agora 0 pensamento principal. Numa frase mterro~pl~~, c~mo ta!
sempre finamente articulada gramaticalmente, a slgmflcagao es~~
presente de uma dupla maneira, como esp~rada por urn lado, po~s
que se trata de uma suspensao, c~~c:, repetl~a por outro lad?, pOlS
que 6 sempre a urn sentimento de Ja te-la ouvldo que ,e~ese ate:n. .

A partir do momento em que entramos na anahse da IIngll,l-
oem seria conveniente tambem nos preocuparmos u.m P~lIC() ('Olll

~ hi~toria da linguagem. A lingua gem nao e uma cOtSa tao 11;11111;11



assim, e as express6es que nos parecem ser evidentes se sobrep6em
conforme sejam elas mais ou menos fundadas.

As vozes que ocupam Schreber com seu discurso continuo sao
psicologas. Uma grande parte do que elas contam concerne a con--
cepfiio das almas, a psicologia do ser humano. Elas fornecem cata-
logos de registros de pensamento, as pensamentos de todos os pensa-
me?tos, de afirma<;ao, de reflexao, de ternor, assinalam-nos e os
artlculam como tais, e dizem quais sac regulares. Elas tambem tern
a sua concep<;ao dos patterns, elas se encontram assim na ultima
etapa do behaviorismo. Assim como do outro lado do Atlantico
procuram explicar a maneira regular de oferecer urn buque de flore~
a uma jovem, tambem elas tern idlSiasprecis as sobre a maneira como
o homem e a mulher devem se abordar, e mesmo se deitar na
cama. Schreber ficou confuso com isso - E assirn, diz ele, mas eu
niio tinha percebido isso. 0 proprio texto esta reduzido a repisa-
mentos. e a ritornelos que nos parecem algumas vezes, por poueo
que seJa, embara<;antes.

A proposito desta frase interrompida, falta-nos agora ... , eu
me lembro de uma eoisa que me tinha surpreendido lendo 0
Sr. Saumaize, que escreveu por volta de 1660-1670 urn Dictionnaire
des precieuses. Naturalmente, as preciosas sac ridiculas, mas 0 mo-
vimento dito das preeiosas ISurn elemento pelo menos tao impor-
tante para a historia da lingua, dos pensamentos, dos costumes,
quanta nosso querido surrealismo euja importancia todo 0 mundo
sabe, e que com certeza nao teriamos 0 mesmo tipo de cartazes se
nao se tivcsse produzido, por volta de 1920, urn movimento de
pessoas que manipulavam os simbolos e os signos de uma maneira
curiosa. 0 movimento das preciosas IS muito mais importante do
ponto de vista da lingua do que se pensa. Evidentemente, ha tudo
o que foi eontado por essa personagem genial que e Moliere, mas
sobre esse assunto provavelmente fizeram-lhe dizer urn pouco mais
do que ele queria. Voces nao imaginam 0 numero de 10cu<;6esque
nos parecem agora bem naturais, e que datam de entao. Saumaizc
nota, por exemplo, que IS0 poeta Saint-Amant que foi 0 primeiro
a dizer Ie mot me manque12. Se nao chamamos hoje a poltrona de
les commodites de la conversation,13 e por pure acaso, ha coisas
que vingam e outras nao. Essas express6es que se ineorporaram
a lingua tern, pois, sua origem num rodeio de conversa dos salces,
onde se tentava fazer surgir uma linguagem mais refinada.

o estado de uma lingua se caracteriza tanto por suas auseneias
quanta por suas presen<;as. Pois bern, voces eneontram no dialogo
com os famosos passaros miraeulados, pilherias como esta - e dita
alguma eoisa a eles como necessidade de ar e cles ouvem crepusculos.

E bastante interessante - quem entre voces nao ouviu ser cOllI 1111-

dido de m<;lneira corrente, num falar nao espeeialmente popular,
amnistie e armisticeH? Se eu perguntasse a cada urn de voces, alter
nadamente, 0 que voces ouvem com superstifiio pOl' exemplo, estuu
cerro de que se chegaria a uma bela idlSia da confusao que pode
haver no espirito de voces acerca de uma palavra que voces em-
pregam correntemente - ao fim de urn certo tempo ela acabaria
por pareccr com a superestrutura. Do mesmo modo, os epifename-
nos tern uma significa~o muito especial em medicina. -- Laennec
chama epifenamenos os fenamenos comuns a todas as doen\"(as,como
a febre.

A origem da palavra supersti<;ao nos e dada pOl' Cicero, em
seu De natura deorum, que voces deveriam ler. Voces apreciarao,
pOl' exemplo, quae longinquos, e quao pr6ximos tamb6m, sac os
problemas que os Antigos colocam sobre a na!ureza d?~ .deuses.
Os superstitiosi eram pessoas que oravam e fazIam sacriflcios du-
rante todo 0 dia para que seus descendentes !hes sobreviv~ssem.
A supersti<;ao IS0 a<;ambarcamento da devo<;ao por pessoas visando
a urn fim que lhes parecia essencia!. Isso nos ensina muito sobre a
concep<;ao que tinham os Antigos da no<;ao, tao importante em
toda cultura primitiva, da continuidade da linhagem. Essa referen-
cia paderia tambem nos dar talvez a melhor apreenSa? sobre a ve~-
dadeira defini<;ao a ser dada da supersti<;ao, que conslste em extrmr
uma parte do texto de urn comportamento em detrimento dos outros.
Quer dizer sua rela<;ao com tudo 0 que ISforma<;ao parcelar, deslo-
camento metodico, no mecanismo da neurose.

o que e importante IScompreender 0 que se diz .. E para com-
preender 0 que se diz ISnece~s~rio ~er. ?S ~eus SU~Stltutos,.as suas
ressonancias, as suas superpos19oes slgmflcatlVas. Se]am qUaiSforem,
e podemos admitir todos os contra-sensos, nunca e ao ac~so. Q~em
medita sobre 0 organismo da linguagem deve saber 0 malS po~slvel,
e fazer, tanto a prop6sito de uma palavra quanta de urn to~nelO, ou
de uma locu<;ao, 0 fichario mais completo possive!. A lmguagem
funciona inteiramente na ambigiiidade, e a maior parte do tempo
voces nao sabem absolutamente nada do que estao dizendo. Na
nossa interlocu<;ao mais corrente, a linguagem tem urn valor pura-
mente ficticio, voces atribuem ao outro 0 sentimento de que estao
sempre entcndendo, isto IS,de que sac sempre capazes de dar a res-
posta que se cspera, e que nao tern nenhuma liga<;ao co~. qualquer
coisa que seja passivel de ser aprofundada. Os nove. d,e~lmos dos
discursos efetivamente realizados sac completamente fICtlCIOS.

Esse dado primordial IS necessario a quem queira penetra r :l

cconomia do presidente Schreber e compreender 0 que quer dll'"



('ssa parte de nao-senso que ele mesmo situa em suas rela~6cs com
seus interlocutores imagimirios. Por isso convido voces a um exame
":lais atento da evol~~ao dos fenomenos verbais na hist6ria do pre-
sldente Schreber, a flm de poder articuhi-Ios em seguida com os des-
locamentos libidinais.

DO NAO-SENSO,
E DA ESTRUTURA DE DEUS

Principios da analise do deliria.
A interlocui,;iio delirante.
o abandonar-sem-mais-nem-menos.
DiaJogo e volupia.
A poUtica de Deus.

A respeito de uma expressao empregada por Schreber, dizendo
que as vozes lhe assinalam que lhes faHa alguma coisa, eu fazia
notar que tais express6es nao surgem sozinhas, que elas nascem no
curso da hist6ria da lfngua, e num nivel de crial:iao bastante elevado
para que isso esteja precisamente em um clrculo interessado pelas
questoes da linguagem. Essas express6es parecem derivar de modo
bem natural da arrumal:iao dada do significante, mas 0 seu apareci-
mento em determinado momenta pode ser historicamente verificado.

Eu dizia portanto que a palavra me foge, expressao que nos
parece tao natural, e apontada em Saumaize como saida das alcovas
das preciosas. Ela era considerada nessa epoca como tao nota-vel
que ele anotou a sua aparil:iao atribuindo-a a Saint-Amant. Levantei
assim cerca de uma centena dessas expressoes: 15 B a mais natural
das mulheres - Ele se indispos com Fulano - Ele tem 0 sentido
justo - Contorno do roslo - Jeito de ser - Eu conhe~o bem as
pessoas - Ele niio joga para perder - Ele age desajeitado - Tra-
tou-me com imenso carinho - Isso e bem do meu gosto - Ele
niio entra em detalhes - Ele se meteu em um mau neg6cio - Ele



faz as pessoas perderem a paciencia - Sacrificar seus amigos
Isso tem gra~a - Dar os primeiros passos - Figurar no mundo.
Esses torneios, que lhes parecem bem naturais e que se tornaram
usuais estao anotados em Saumaize e tambem na retorica de Berry,

"

que e de 1663, como criados no circulo das preciosas. Isso para
dizer-lhes 0 quanta nao se deve iludir sobre a ideia de que a lin-
guagem e modelada por uma apreensao simples e direta do real.
Todas elas supoem uma longa elabora\(ao, implica\(oes, redu\(oes do
real, 0 que poderiamos chamar urn progresso metafisico. Que as
pessoas ajam de uma certa maneira com certos significantes com-
porta toda especie de pressuposi\(oes. A palavra me foge, por exem-
plo, sup60e em primeiro lugar que a palavra esteja ali.

Hoje vamos retomar nosso intento, segundo os principios meto-
dicos que estabelecemos. Para ir urn pouquinho mais adiante no de-
lirio do presidente Schreber, procedemos pegando 0 documento. Nao
ternos alias outra coisa.

Eu fiz voces observarem que 0 documento tinha sido redigido
por Schreber em urn momenta bastante ava~\(.ado de sua psic?se
para que ele tenha podido formular seu dehno. A esse r.espelto,
formulo minhas reservas, legitimamente, ja que alguma COlsa que
podemos supor mais primitiva, anterior, originaria, nos escapa -
o vivido, 0 famoso vivido, inefavel e incomunicavel, da psicose em
seu periodo primario ou fecundo.

Somos livres para nos hipnotizar neste ponto, e para pensar
que perdemos 0 melhor. Deplorar que se perde 0 melhor e em geral
uma forma de se desviar do que se tern em mao, e que talvez valha
a pena que se considere.

POl' que urn estado terminal seria menos instrutivo que urn
estado inicial? Nada garante que esse estado terminal represente
uma menos-valia, desde que admitamos 0 principio de que, em
materia de inconsciente, a rela\(aO do sujeito ao simb6lico e fun-
damental. ,

Esse principio pede que abandonemos a ideia, implicita em
muitos sistemas, de que 0 que 0 sujeito coloca 'em p~lavras e u~a
elabora\(ao impr6pria e sempre distorcida de urn vlVldo que sena
uma realidade irredutfvel. E justamente a hipotese que esta no fundo
de A consciencia m6rbida de Blondel, born ponto de r,eferencia de
que me sirvo algumas vezes com voces. Ha, segundo Blondel, algu-
nm coisa de tao originale irredutivel no vivido do delirante, que,

ao sc exprimir, ele nos da alguma coisa que so pode nos enganar.
Nada mais nos resta que renunciar a penetrar este vivido impene-
travel. E a mesma suposi\(ao psicologica, implicita no que se pode
chamar 0 pensamento de nossa epoca, que se marca com 0 emprego
usual e abusivo da palavra intelectualiza\(ao. Ha, para toda uma
cspecie de intelectuais modernos, alguma coisa de irredutivel que
a inteligencia esta destinada por defini\(ao a deixar escapar: Bergson
muito fez para estabelecer esse preconceito perigoso.

De duas coisas uma - ou 0 delirio nao pertence em nenhum
grau ao dominio que e 0 nosso de analistas, nao tern nada aver
com 0 inconsciente - ou ele esta na dependencia do inconsciente,
tal como nos - nos 0 fizemos juntos - acreditamos poder elabo-
nHo no curso destes ultimos anos.

o inconsciente e, no fundo dele, estruturado, tramado, enca-
deado, tecido de linguagem. E nao somente 0 significante desem-
penha ali urn papel tao grande quanto 0 significado, mas ele de-
sempenha ali 0 papel fundamental. 0 que com efeito caracteriza
a linguagem e 0 sistema do significante como tal. 0 jogo complexo
do significante e do significado coloca questoes a beira das quais
nos mantemos, porque nao fazemos aqui urn curso de lingliistica,
mas voces entreviram sobre isso bastante ate aqui para saber que
a rela\(ao do significante e do significado esta longe de ser, como
se diz na teoria dos conjuntos, biunivoca.

o significado nao sac as coisas em estado bruto, ai ja dadas
numa ordem aberta a significa\(ao. A significa\(ao e 0 discurso hu-
mano na medida em que ele remete sempre a uma outra signi-
fica\(ao. 0 Sr. Saussure em seus celebres cursos de lingiiistica da
a representa\(ao de urn esquema com urn fluxo que e a significa\(ao,
e urn outro, que e 0 discurso, 0 que ouvimos. Esse esquema mostra
que 0 recorte de uma frase entre seus diferentes elementos ja com-
porta uma certa parte de arbitrario. Ha, sem duvida, essas unidades
que sac as palavras, mas, quando se olha de perto, elas nao sac
assim tao unitarias. Pouco importa aqui. Pois bern, 0 Sr. Saussure
pensa que 0 que permite 0 recorte do significante e uma certa cor-
rela\(ao entre 0 significante e 0 significado. Evidentemente, para que
os dois possam ser recortados ao mesmo tempo, e precise uma
pausa.

Esse esquema e discutivel. Ve-se bem, com efeito, que, no
sentido diacronico, com 0 tempo, se produz resvalamentos, e que
a todo momento 0 sistema em evolu\(ao das significa\(oes humanas
se desloca, e modifica 0 conteudo dos significantes, que ganham
empregos diferentes. Espero ter-Ihes feito sentir isso .co~ os exem:
plos que lhes dei ainda ha pouco. Sob os mesmos slgniflcantes, ha



no cu~so das idades esses resvalamentos de significagao que provam
que nao se pode estabelecer correspondencia biunivoca entre os dois
sIstemas.

Um sistema do significante, uma lingua, tern certas particulari-
dades que especificam as sHabas, os empregos das palavras, as 10-
cugocs nas quais elas se agrupam, e isso condiciona, ate na sua
trama mais original; 0 que se passa no inconsciente. Se 0 incons-
ciente e tal como Freud nos descreveu, urn trocadilho po de ser em
si mesmo a cavilha que sustenta urn sintoma, trocadilho que nao
existe numa lingua vizinha. Isso nao quer dizer que 0 siiltoma est a
sempre fundado em urn trocadilho, mas ele esta sempre fundado
na existencia do significante como tal, numa relagao complexa de
totalidade a totalidade, ou mais exatamente de sistema inteiro a sis-
tema inteiro, de universo do significante a universo do significante.

A doutrina de Freud e Hio assim que nao ha outro sentido
a ser dado a seu termo sobredeterminar;iio, e a necessidade que elc
pas de que, para que haja sintoma, e preciso que haja ao menos
duplicidade, ao menos dois conflitos em causa, urn atual e urn
antigo. Sem a duplicidade fundamental do significante e do signifi-
cado, nao ha determinismo psicanalitico concebive!. 0 material liga-
do ao conflito antigo e conservado no inconsciente enquanto signi-
ficante em potencial, significante virtual, para ser tornado no signifi-
cado do conflito atual e servir-Ihe de linguagem, isto e, de sintoma.

Dai, quando abordamos os delirios com a ideia de que eles
podem ser compreendidos. no registro psicanalitico, na ordem da
descoberta freudiana, e segundo 0 modo de pensamento que ela
nos possibilita concernente ao sintoma, voces veem bem que nao
ha nenhuma razao para rejeitar, como fato de urn compromisso
puramente verbal, como Uma fabricagao secundaria do estado termi-
nal, a explicagao que Schreber nos da de seu sistema do mundo,
mesmo se 0 testemunho que ele nos confia sej:l sem duvida as
vezes passivel de critica.

Nos sabemos bem que 0 paranoico, a medida que ele avanga.
repensa retroativamente seu passado e encontra ate nos anos mais
recuados a origem das perseguigoes cujo alvo e ele. Ele tern algu-
mas vezes a maior dificuldade em situar urn acontecimento, e sente-se
bem sua tendencia a projetar isso por urn jogo de espelhos num
passado que se torna ele proprio bastante indeterminado, um pas-
sado de retorno eterno, como Schreber 0 escreve. Mas 0 essencial
nao esta a1. Um escrito tao extenso quanta 0 do presidente Schreber
onserva urn valor absoluto uma vez que supomos uma solidarie-

dude contfnua e profunda dos elementos significantes, do infcio
tlO rim do deliro. Numa palavra, a ordena<;a? final do delirio nos

permite entender os elementos primarios que estavam em jogo
podemos em todos os casos legitimamente procura-Ios.

E em que a analise do delirio nos revela a relagao fundamcn-
tal do sujeito no registro no qual se organizam e se desenvolvem
todas as manifestagoes do inconsciente. Talvez mesmo ela venba
a nos dar conta, se nao do mecanismo ultimo da psicose, pelo menos
da relagao subjetiva com a ordem simbolica que ela comporta. Talvez
possamos ver claramente como, no curso da evolugao da psicose,
desde 0 momenta de origem ate a sua ultima etapa, na medida em
que ha uma ctapa terminal l1a psicose, 0 sujeito se situa em relagao
ao conjunto da ordon simbolica, ordem original, meio distinto do
meio real e da dimensao imaginaria, com a qual 0 homem sempre
!ida, e que e constitutivo da realidade humana.

Sob 0 pretcxto de que 0 sujeito 6 urn delirante, nao devemos
partir da id6ia de que seu sistema e discordante. E sem duvida ina-
plicavel, e urn dos signos distintivos de urn delirio. No que se
comunica no seio da sociedade, ele 6 absurdo, ·como se diz, e mes-
mo muito incomodo. A primeira reagao do psiquiatra em presenga
de urn sujeito que comega a the contar coisas desse genero com
todas as cores; e sentir desagrado. Ouvir urn senhor proferir afir-
magoes ao mesmo tempo peremptorias e contrarias ao que se esta
habituado a reter como a ordem normal de causalidade, isso 0

incomoda, e sua primeira preocupagao no interrogatorio e fazer en-
caixar as pequenas cavilhas nos buraquinhos, como dizia Peguy nos
seus ultimos escritos, falando da experiencia que ele assumia, c
dessas pessoas que querem, no momenta em que a grande catastrofe
csta declarada, que as coisas conservem a mesma relagao que antes.
Proceda por partes, senhor, dizem eles ao doente, e os capitulos ja
estao feitos.

Assim como todo discurso, urn delfrio deve ser julgado em
primeiro lugar como urn campo de significagao que organizou urn
certo significante, de modo que as primeiras regras de urn bom
intcrrogatorio, e de uma boa investigagao das psicoses, poderiam
ser a de deixar falar 0 maior tempopossivel. Apos, pode-se fazer
uma ideia. Eu naa digo que na observag1io as coisas se passcm
como eu disse, (; em seu conjunto os clfnicos aprenderam-nas bas-
tante bem. Mas a nogao de fenameno elementar, as distingoes das
alucinaC(oes, dos disturbios da atengao, da percepgao, dos diversas
nfveis na ordem das faculdades, certamente contribufram para
obscurecer nossa reiado com os delirantes.

Quanta a Schreher, deixaram-no falar, por ·uma boa raz1io,
e que nao the diziam nada, e ele teve todo 0 tempo para nos escrc-
ver seu grande livro.



Ja vimos da ultima vez que Schreber introduziu distin~oes no
concerto de suas vozes, na medida em que elas constituem essas
diferentes entidades a que ele chama os reinos de Deus.

Essa pluralidade de agentes do discurso poe por si s6 urn
grave problema, pois ela nem por isso e concebida pelo sujeito
como uma autonomia. Ra coisas de grande beleza nesse texto para
nos falar das vozes, e nos fazer sentir a rela~ao delas com 0 fundo
divino, e seria born nao nos deixarmos deslizar dizendo que elas
emanam de la parque seriamos n6s que come~ariamos entao a fazer
uma constru~ao. E preciso seguir a linguagem do sujeito, e ele
nao falou em emana~ao.

No exemplar que eu tive entre as maos, havia 0 rastra na
margem das anota~6es de uma pessoa que devia ter-se na conta
de muito letrada, porque tinha posta tais explica~oes em face do
termo schreberiano procissao. Essa pessoa tinha sem duvida ouvido
falar de Plotino, mas ai esta uma dessas compreensoes apressadas
que se devem evitar. Eu nao creio que se trate de alguma coisa
como de uma procissao plotiniana.

Na passagem que li para voces, 0 ruido que faz 0 discurso,
o sujeito insiste nisso, e tao moderado que ele 0 chama um cochicho.
Mas esse discurso esta ali todo 0 tempo, sem descontinuidade. 0 su-
jeito pode encobri-lo, e assim que ele se exprime, por suas ativi-
dades e suas pr6prias palavras, mas esta sempre pronto a retomar
a mesma sonoridade.

A titulo de hipotese de trabalho, como se diz nos dias de hoje,
pode-se admitir que nao e impossivel que esse discurso seja sono-
rizado pelo sujeito. E adiantar muito, talvez demasiado, mas deixe-
mos isso por ora. Esse discurso tern em todo 0 caso uma rela~ao
com 0 que supomos ser 0 discurso continuo, memorizando para todo
sujeito sua conduta a cada momenta, e duplicando de alguma forma
sua vida. Nao so somos obrigados a admitir essa hip6tese em vir-
tude do que supusemos ser ainda ha pouco a estrutura e a tram a
do inconsciente, mas e 0 que a experiencia mais imediata nos per-
mite discernir.

Alguem me contou, nao ha muito tempo, ter tido a seguinte
cxperiencia. Essa pessoa tendo sido surpreendida pela brusca amea·
t<ade um carro a ponto de passar sobre 0 seu carpo, e tendo tido
- tudo leva a pensar isso - os gestos que era precise para se afas-
tar dele, um termo surgiu, em sua cabe~a se podemos assim dizer,

vocalizado mentalmente, 0 de traumatismo craniano. Nao se pode
dizer que essa verbaliza~ao seja uma opera~ao que fa~a parte da
cadeia dos bons reflexos para evitar um choque que pudesse acarre-
tar 0 dito traumatismo craniano, ela esta, ao contrario, ligeiramente
distante da situa~ao, alem de que ela sup6e na pessoa todas as
especies de determina~6es que fazem do traumatismo craniano a~.
guma coisa de particularmente significativo para. ela. Vem~s surflr
ai esse discurso latente sempre pronto a emerglr, e que lOtervem
em seu plano proprio, com urn alcance diferente do da musica da
conduta total do sujeito.

Esse discurso se apresenta ao sujeito Schreber, na etapa da
doen~a de que ele nos fala, com urn carater dominante de Unsinn.
Mas esse Unsinn nao e totalmente simples. 0 sujeito que escrevc
e nos faz a sua confidencia se descreve como sofrendo esse dis-
curso, mas 0 sujeito que fala - e eles tem rela~ao, sem 0 que nao
deveriamos qualifica-lo de louco - diz coisas muito claras, como
esta que ja citei - Aller Unsinn hebt sich auf! Todo niio-senso se
anula, se levanta, se transpoe! Eis 0 que 0 presidente Schreber nos
diz ouvir, no registro da alocu~ao a ele dirigida por seu interlocutor
permanente.

E urn termo extremamente rico esse Aufheben, e 0 signo de
uma implica~ao, de uma busca, de um recurso proprio a esse Unsinn,
que esta longe de ser, como diz Kant em sua analise dos valores
negativos, uma pura e simples ausencia, uma priva~ao de sentido.
E um Unsinn muito positivo, organizado, sac contradi~6es que se
articulam, e, e claro, todo 0 sentido do deHrio de nosso sujeito esta
justamente ai, 0 que torna tao apaixonante seu romance. Esse
Unsinn 6 o· que se op6e, 0 que se comp6e, 0 que se persegue, 0 que
se articula desse deHrio. A nega~ao nao 6 aquiuma priva~ao, e nos
vamos ver em rela~ao a que ela vale.

Qual e nesse discurso a articula~ao dosujeito que fala nas
vozes, e do sujeito que nos relata essas coisas como significantes?
E de uma grande complexidade.

Comecei da ultima vez por encetar essa demonstragao insis-
tindo no carater significativo da suspensao do sentido, que aparece
pelo fate de que as vozes nao completam as suas frases.

Ra ai um procedimento particular de evocagao da significagao,
que nos reserva sem duvida a possibilidade de concebe-Ia como uma
estrutura, aquela que acentuei a respeito desta doente que, no mo-
mento em que ela ouvia Ihe dizerem Porca, murmurava entre os
dentes Eu venho do salsicheiro - a saber, a voz alusiya, a visada
indireta do sujeito. Ja tinhamos podido entrever ai uma estrutura



muito proxima do esquema quc damos das relal;oes entre sUJelto
que fala eoneretamente, que sustcnta 0 discurso, e 0 suieito ineons-
ciente, que esta ali, literalmentc, nesse diseurso alucinatorio. Ele esta
ali. visado, nao se pode dizer num alem, ja que justamente 0 outro
nao esta presente no delirio, mas num aquem, uma especie de alem
interior. .

Prosseguir essa demonstral;ao nao seria impossive!. Mas seria
introduzir rapido demais. talvez, se queremos proceder rigorosamen-
te, esquemas que podenam aparecer preconcebidos em rela<;:ao ao
dado. Ha no conteudo do delirio muitos dados de acesso mais sim-
ples, para que possamos proceder de outro modo, e nao nos apres-
sarmos.

Na verdade, nao se apressar participa desta atitude de boa von-
tade cuja necessidade sustento aqui para avanl;ar na estrutura do
deHrio. 0 coloear logo de saida no parentese psiquiatrico e justa-
mente a fonte de incompreensao na qual se mantiveram ate 0 mo-
mento em relal;aO a ele. Estabelecem logo de saida que se trata
de urn fenomeno anormal, e como tal, condenam-se a nao com-
p!eende-!o. Defende.m-se dele, defendem-se assim de sua sedUl;aO,
tao senslvel no presldente Schreber, que interroga com toda a inge-
nuidade 0 psiquiatra - 0 senhor niio tem medo de vez em quando
de ficar louco? Mas isso e totalmente verdade. Urn dos bons mes-
tres que conhecemos tinha justamente 0 sentimento de onde isso
o levaria, ao escuta-los, esses tipos que dizem durante todo 0 dia
disparates Hio singulares.

Nao sabemos, nos psicanalistas, que 0 sujeito normal 6 essen-
cialmente alguem que se colee a na posigao de nao levar a serio a
maior parte de seu discurso interior? Observem bem nos sujeitos
normais, e pOl' conseguinte em voces mesmos, 0 numero de coisas
em rclal;oes as quais a ocupagao fundamental de voces 6 verdadei-
r~mente nao leva-las a serio. Talvez seja precisamente a primeira
dlfcrcnga entre voces e 0 alienado. E e pOl' isso que 0 alienado en-
c~rna par~ muitos, e mesmo sem que ele diga isso para si mesmo,
a1l onde ISSOnos conduziria se comegassemos a levar as coisas a
serio.

Levemos portanto, sem demasiado ternor, nosso sujeito a serio,
nosso presidente Schrebcr, e ja que nao podemos penetrar logo de
saida nem no objetivo, nem nas articulal;oes, nem nos fins desse
singular Unsinn, procuremos abordar com eertas questoes 0 que ve-
mos, conde nao estamos r.em bussola.

Em primeiro lugar, het um interlocutor?
Sim, ha um, e que no fundo 6 unico. Essa Einheit, 6 muito di-

vertida de ser considerada, se pensamos neste texto de Heidegger
sobre 0 logos que traduzi, que voces vao vel' publicado no primeiro
numero de nossa nova revista, La Psychanalyse, e que identifica 0 lo-
gos com 0 En heraclitiano. E, precisamente, veremos que 0 delirio de
Schreber 6 a sua maneira urn modo de relal;aO do sujeito com 0
conjunto da linguagem.

o que Schreber exprime nos mostra a unidade que ele sente vi-
vamente naquele que sustenta esse discurso permanente diante do
qual cle se sente como alienado, e ao mesmo tempo uma pluralidade
nos modos c nos agentes secundarios aos quais ele atribui as suas
diversas partes. Mas a unidade 6 bem fundamental, ela domina, e ele
a chama Deus. Ai a coisa fica clara. Se ele diz que 6 Deus, aquele
homem tern as suas razoes. POl' que Ihe recusar 0 manejo de um
vocabulo cuja importancia universal conhecemos? E mesmo uma das
provas de sua existencia para alguns. Sabemos suficientemente como
c dificil discernir qual 0 seu conteudo preciso para a maioria de
nossos contemporaneos, pOl' que entao de modo especial nos recusa-
riamos a dar credito ao delirante quando ele fala disso?

o impression ante e que Sehreber e urn discipulo da Aufkliirung,
cle Cmesmo urn de seus ultimos floroes, ele passou sua infancia numa
famflia em que nao se fala de religiao, ele nos da a lista de suas lei-
turas, tudo isso vale para ele como prova da seriedade do que ex-
peri menta. No fundo, nao entra na discussao de saber se ele se en-
ganou ou nao, diz: E assim. :E um fato de que eu tive as provas mais
diretas, isso so pode ser Deus, se esta palavra tern urn sentido. Eu
nunca tinha levado a serio essa palavra ate entao, e, a partir do mo-
mento em que experimentei essas coisas, fiz a experiencia de Deus.
Niio c a experiencia que 6 a garantia de Deus, 6 Deus que 6 a garantia
de minha experiencia. Eu Ihes falo de Deus, 6 precise justamente que
cu 0 tcnha pego em algum lugar, e como nao 0 peguei na minha ba-
gagem de preconceitos e de infancia, minha expcriencia 6 verdadeira.
Ai, ele 6 finissimO'. Nao so ele e, em suma, uma boa testemunha,
como nao comete abusos tcol6gieos. Ele esta al6m disso bem infor-
mado, eu diria mesmo que 6 um born psiquiatra classico.

Encontra-se em seu texto uma eital;aO da sexta edigao de Krae-
pelin que ele invcstigou minuciosamente pOl' seu lado, e isso Ihe per-
mite rir daquilo que esse autor assinala como uma estranheza, a de



que aquilo que 0 delirante experimenta tenha uma alta fon;a de
convencimento.

Atenfiio, diz Schreber, nao e isso em absoluto. Ve-se bem ai que
eu nao sou urn delirante como dizem os medicos, porque sou inteira-
mente capaz. de reduzir as coisas, nao so ao que diz 0 meio, mag
tambem ao born senso. Assim, acontece que eu ou~a 0 ruido do trem
ou 0 do navio a vapor que avan~a gra~as as correntes, 0 que faz urn
ruido imenso, e as coisas que penso vem inscrever-se nos interva-
los regulares desses ruidos monotonos, exatamente como se modulam
os pensamentos que giram na cabe~a sobre esses ruidos que conhe-
cemos bem quando estamos num vagao de estrada de ferro. Mas dis-
tingo muito bem as coisas, e as vozes que ou~o saD uma outra coisa.
a qual voces reconhecem 0 seu alcance e 0 seu sentido. .

Essa analise schreberiana nos da a oportunidade de criticar do
interior certas teorias geneticas da interpreta~ao ou da alucina~ao.
E ha muitos outros exemplos no texto.

Esse Deus, portanto, que lhe foi revelado, qual sera? Ele e em
primeiro lugar presen~a. E seu modo de presen~a e 0 modo falante.

Em primeiro lugar, uma observa~ao. Nao terei necessidade de
i~ procurar muito longe meus testemunhos para mostrar a importan-
cIa da fun9ao providencial na ideia que os sujeitog tern da divindade.
Nao digo que seja a melhor maneira de abordar a coisa do ponto
de vista teol6gico, mas enfim, abrindo urn pouco ao acaso urn livro
que tenta nos falar dos deuses de Epicuro, Ii estas linhas extremamen-
te bem escritas - Desde que se cre nos deuses, /ica-se persuadido de
que eles regulam as ocupafoes humanas, de que esses dois aspectos
da Ie siio conexos ( ... ). A Ie nasceu da observafiio, mil vezes repe-
tida, de que a maioria de nossos atos niio atingem seu objetivo, per-
siste muito necessariamente uma margem entre os nossos melhores
desfgnios concebidos e sua realizafiio, e assim permanecemos na in-
certeza, miie da esperanfa e do femor.

a texto e do padre Festugiere, muito born escritor, e excelente
conhecedor da Antigiiidade grega. Sem duvida 0 estilo urn pouco
apologetico dessa introdu~ao consagrada a constancia da cren~a nos
~euses e urn pouco inclinado por seu tema, a saber, pelo fato de que
e em torno da questao da presen~a dos deuses nos neg6cios humanos
que se constr6i todo 0 epicurismo, pois nao se pode deixar de ficar
surpreendido pela parcialidade dessa redu~ao da hip6tese divina ?l
fun~ao providencial, isto e, a exigencia de que sejamos recompensa-
dos por nossas boas inten~6es - quando elas saD gentis, boas coisas
Ihes acontece. Mas, enfim, e significativo.

Tanto mais que nao ha vestigio disso em Schreber, cujo delfria
6 em grande parte teologico, e 0 parceiro, divino. Certamente, a no-

ta~ao de uma ausencia e menos decisiva que a nota9ao de uma pre-
sen9a, e 0 fato de nao haver alguma coisa e sempre, na analise d fl f -
nomenos, sujeito a cau~ao. Se tivessemos mais informa~6es pre isas
sobre 0 delirio do presidente Schreber, isso poderia talvez ser e 11-
tradito. Por outro lado, a nota~ao de uma ausencia e extraordinaria-
mente import ante para a localiza~ao de uma estrutura. Chamo-Ihes,
portanto, a aten9ao para isto: teologicamente valida ou nao, a n09ao
da providencia, da instancia que remunera, tao essencial ao funcio-
namento do inconsciente e que aflora no consciente, nao ha vestigio
dela em Schreber. E, por conseguinte, dizemos, para ir rapido, que
essa erotomania divina nao deve certamente ser inscrita de imediato
no registro do superego.

Logo, esse Deus esta af. Ja sabemos que e aquele que fala todo
o tempo, aquele que nao para de falar nao dizendo nada. A tal pon-
to isso e verdadeiro que Schreber consagra muitas paginas a consi-
derar 0 que isso pode precisamente querer dizer, esse Deus que fala
nao dizendo nada, e que fala no entanto sem parar.

Essa fun9ao importuna nao pode ser distinguida urn s6 momento
do modo de presen9a que e 0 de Deus. Mas as rela~6es de Schreber
com ele estao longe de se limitar a isso, e eu gostaria de acentuar
agora a rela9ao fundamental e ambigua em que Schreber esta para
com 0 seu Deus, e que se situa na mesma dimensao que aquela em
que esta ai, tagarelando sem cessar.

De alguma forma, essa rela~ao apresenta desde a origem, ntes
mesmo que Deus seja revelado, no momento em que 0 delirio tern
como suportes persona gens do tipo Flechsig, em primeiro lugar 0

prOprio Flechsig, 0 seu primeiro terapeuta. A expressao alema que
vou s-ublinhar depois de Freud exprime para 0 sujeito 0 seu modo
de rela~ao essencial para com 0 interlocutor fundamental, e permite
estabelecer uma continuidade entre os primeiros e os ultimos inter-
locutores do delirio, em que reconhecemos que ha alguma coisa de
comum entre Flechsig, as almas examinadas, os reinos de Deus, com
suas diversas significa~6es, posteriores e anteriores, superiores e infe-
riores, e enfim 0 Deus ultimo, em que tOOo parece no fim se resu-
mir, ao mesmo tempo que SchrebeI se instala numa posi~ao mega-
lomaniaca. Que isso seja no inicio do delirio, em que se tratn da
iminencia de uma viola~ao, de uma amea~a dirigida contra a sua
virilidade, sobre a qual Freud muito insistiu, ou que isso seja no
fim, quando se estabelece uma efusao voluptuosa em que Deus 6
considerado como tendo encontrado satisfa~ao ainda mais que 0
nosso sujeito, e disso que se trata, 0 que e mais atroz, e que van
abandona-lo sem mais nem menos.16



A traduc;:aofrancesa deste liegen lassen nao e ruim, porque tern
sonoridades sentimentais femininas. Em alemao, a coisa e muito me-
nos acentuada e tambem muito mais amp la, e deixar jazer. No decor-
rer de todo 0 delirio schreberiano, a ameac;:a desse abandonar sem
mais nem menos volta como urn tema musical, como 0 fio vermelho
que se cncontra no tema litenirio ou historico.

Bern no inicio, isso faz parte das intenc;:oesdos violadores pcr-
seguidores, e e 0 que e precise evitar custe 0 que custar. Nao se pode
deixar de ter a impressao de que a relac;:ao global do sujeito com 0
conjunto dos fenomenos pelos quais ele esta atormentado consiste
nesta relac;:ao essencialmente ambivalente - seja qual for 0 caratcr
doloroso, penosci, importunante, insuportavel desses fenomenos, a
manutenc;:ao de sua relac;:ao com eles constitui uma necessidade cuja
ruptura the seria absolutamente intoleravel. Quando ela se encama,
isto e, cada vez que ele perde 0 contato com esse Deus - com 0 qual
esta em relac;:aonum duplo plano, 0 da audic;:aoe urn outro mais mis-
terioso, 0 de sua presenc;:a, ligada ao que ele chama a beatitude dos
parceiros, e ainda mais aquela de seu parceiro do que a sua - cada
vez que se interrompe a relac;:ao,que se produz a retirada da presen-
~a divina, eclodem todas as especies de fenomenos intemos de dilace-
ramento, de dor, diversamente intoleraveis.

Esse personagem com 0 qual Schreber lida numa dupla relac;:ao,
diaIogo e relac;:aoerotica, distintos e no entanto jamais disjuntos, sc
caracteriza igualmente por isto: ele nao compreende absolutamente
nada do que e propriamente humano. Esse trac;:o nao deixa de ser
muitas vezes extremamente provocante na pen a de Schreber. Questoes
que the sao colocadas pot Deus para incita-Io a respostas implicadas
na propria interrogac;:ao, e Schreber nunca se deixa levar ao ponto
de responde-las, ele diz - Sfio armadilhas bestas' demais que estiio
me armando. Schreber faz mesmo todas as especies de desenvolvi-
mentos multo agradavelmente racionalizados sobre as dimensoes da
certeza, e prop6e uma explicac;:ao.Como chegar a conceber que Deus
seja tal que ele nao compreenda verdadeiramente nada das necessida-
des humanas? Como se pode ser besta a ponto de crer, por exemplo,
que se para urn instante de pensar em alguma coisa, eu me tome com-
pletamente idiota, ou mesmo volte a cair no nada? E, no entanto, 0

que faz Deus, disso se aproveitando para se retirar. Cad a vez que isso
se produz, eu me entrego a uma ocupac;:aointeligente, e manifesto mi-
nha presenc;:a. Para que, apesar de suas mil experil~ncias, esse Deus
possa crer nisso, e preciso verdadeiramente que ele seja ineducavel.

Schreber fomece sobre esse ponto desenvolvimentos que nao sac
nem de longe ridiculos, emite hipoteses, argument os que nao destoa-
riam numa discussao propriamente teologica. Deus sendo perfeito e

imperfectivel, a propria noc;:aode urn progresso atraves da experien-
cia adquirida e totalmente impensavel. 0 proprio Schreber acha
contudo esse argumento urn pouco sofisticado, porque essa perfei<;:ao
irredutivel esta inteiramente arrolhada nas coisas humanas. Em opo-
sic;:aoao Deus que sonda 0 intimo das pessoas, 0 Deus de Schreber
so conhece as coisas superficial mente, ele so ve 0 que ve, no tocante
ao interior ele nao compreende nada, mas como tudo esta inscrito
em alguma parte por aquilo que se chama 0 sistema de nota<;:ao,nas
fichinhas, no fim, no extrema dessa totalizac;:ao, eleestara assim
mesmo perfeitamente a par.

Schreber explica muito bem por outra via que e evidente que
Deus nao pode ter a menor acesso a coisas Hio contingentes e pueris
quanta a existencia da!\ maquinas a vapor e das locomotivas. Mas as
almas que se elevam em diregao das beatitudes tendo registrado tudo
isso sob forma de discurso, Deus 0 recolhe, e desse modo ele tern
mesmo assim alguma ideia do que se passa na terra no que diz res-
peito as minimas invenc;:oes,do diabolo a bomba atomica. E urn sis-
tema lindissimo, e tem-se a impressao de que ele e descoberto por
urn progresso extraordinariamente inocente, pelo desenvolvimento de
conseqiiencias significantes, num desenvolvimento harmonioso e con-
tinuo atraves de suas diversas fases, cujo motor e a relac;:aopertur-
bada que 0 sujeito mantem com alguma coisa que interessa a fun-
cionamento total da linguagem, da ordem simbolica, e do d' curso.

Nao posso dizer todas as riquezas que isso comporta. por
exemplo uma discussao das relac;:oesde Deus com as jogos de azar,
que e de uma vivacidade extraordinaria. Pode Deus prever 0 numero
que saira na loteria? Nao e uma questao idiota, e ja que M aqui pes-
soas que tern uma forte crenc;:a em Deus, que elas se coloquem a
questao. A ordem de onisciencia que sup6e 0 fato de adivinhar 0
papelzinho que said de uma grande esfera apresenta dificuldades
consideraveis. Do ponto de vista do real, nao ha, nessa massa equili-
brada, nenhuma diferenc;:aentre os pedacinhos de papel, senao uma
diferenc;:asimbolica. E preciso portanto supor que Deus entre no dis-
curso. E urn prolongamento da teoria do simb6lico, do imaginario
e do real.

Ha uma coisa que isso implica, e que as inten<;:oesde Deus nao
sao claras. Nada e mais surpreendente do que ver como a voz deliran-
te surgida de uma experiencia incontestavelmente original, implica
no sujeito uma especie de ardencia de linguagem que se manifesta
pete respeito com 0 qual ele conserva a onisciencia e as boas inten-
c;;6escomo substanciais a divindade. Mas ele nao pode deixar de ver,
particularmente nos inicios de seu delirio, nos quais os fenomenos
penosos the vinham de toda especie de personagens nocivas, que



Dcus permitiu ainda assim tudo isso. Esse Deus realiza uma polftica
absolutamente inadmissivel, de meias-medidas, meias-implicancias, e
Schreber deixa escapar a esse respeito a palavra perfidia. Afinal de
contas, deve-se supor que ha uma perturba~ao fundamental na ordem
universal. Como dizem as vozes - Lembrem-se de que tudo 0 que
e mundializante comporta uma contradit;iio em si. :a de uma beleza
cujo brilho nao tenho necessidade de lhes assinalar.

N6s nos deteremos por hoje na analise da estrutura da pessoa
divina.

o passe seguinte consistira em analisar a rela~ao do conjunto da
fantasmagoria com 0 pr6prio real. Com 0 registro simb6lico, 0 regis-
tro imaginario, 0 registro real, faremos urn novo progresso, que nos
permitira descobrir, eu 0 espero, a natureza daquilo de que se trata
na interlocu~ao delirante.

DO SIGNIFICANTE NO REAL,
E DO MILAGRE DO UIVO

o jato psiquiatrico primeiro.
o discurso da liberdade.
A paz do anoitecer.
A topologia subjetillo.

Acham que fui um pouco rapido da ultima vez ao levar em conta
as considera<;oes do presidente Schreber a respeito da onipotencia e
da onisciencia, e parecendo sancionar a conveniencia delas.

Eu simplesmente observava que aquele homem, para. quem a
cxperiencia de Deus e inteiramente discurso, colocava a Sl mesmo
questoes a respeito do que se acha na }u_n<;a?do, ~imbolo e do real,
isto e, do que introduz no real a oPOSWaoslmbohca. Talve~ eu de-
vesse ter precis ado que era notavel que fosse justamente 1SS0que
detinha 0 espirito do paciente - que, no registro de ~ua experienc!a~
Ihe parecia diffcil entender que Deus possa preyer 0 numero que saIra
na loteria.

Essa observa<;ao nao exclui, e claro, as criticas que uma tal obje-
<;aopode ocasionar no espirito de quem se ache disposto a responder
a ela. Alguem me observou, por exemplo, que os numeros se ?is-
tinguem por coordenadas espaciais, e que e precisamente sobre 1SS0
que nos baseamos para distinguir os individuos quando se poe 0 pro-
blema do princfpio de individualiza<;ao.



No que me concerne, notei a sensibilidade do SUJCltO,em slln
parte raciocinadora, relativamcnte a difcren~a que ha entre a lingua-
gem como simbolico e seu dialogo intcrior permanente - ou, mais
exatamcnte, esse balan~o em que se interroga e se responde a si mcs-
mo um discursa que e sentido pelo sujeito como estranho, e manifcs-
tando-Ihe uma presen~a.

E gra~as it experiencia que ele nos comunica que foi engendrada
dentro dele uma cren~a em Deus a qual nada a predispunha. A ques-
tao para ele foi perceber que ordem de realidade podia responder par
esta presen~a que cobre uma parte do universo, mas nao todo, pais a
potencia divina nada conhece do homem. Nada de seu interior, de
seu sentimento cia vida, de sua propria vida, nada disso e compreensf-
vel para Deus. que so reeolhe essas coisas a partir do momenta em
que tudo e transformado em uma nota~ao infinita.

Ora, a personagem extremamente racioeinadora que e Sehreber.
confrontada a uma experiencia que tem para ele todas as caraete-
risticas de uma realidade, e em que pereebe 0 peso proprio da pre-
sen~a indiscutivel de um deus de linguagem, detem-se, para evoear os
limites de sua potencia, num exemplo em que e de um manejo hu-
mana, artificial, da linguagem que se trata. Trata-se de um futuro
contingente, a respeito do qual a questi'io da liberdade humana pode
verdadeiramcnte ser colocada, e ao mesmo passo da imprevisibilidadc
em DeLIS.

o que nos interessa e qlle Sehreber distingue entre dois pIanos
para ele cxtremamente diferentes do usa da linguagem. Essa distin~ilo
so pode ganhar para nos sua importfmcia na perspectiva em Ol!C ad-
mitamos 0 carater radical mente primeiro da oposi~ao simtolica do
mais e do menos, na medida em que eles nao sao distinguidos pOl'
nada mais do que a sua oposi~ao, ainda que seja precise que tenham
um suporte material. Eles escapam eontudo a qualquer outra coorde-
nada real mas nao a lei de sua equivalencia no acaso.

A partir do momenta em que instituimos um jogo de alternfmcia
simbolica, devemos com efeito supor que nada disting'ue os elemen-
tos na eficiencia real. Nao e em virtude de uma lei de experiencla,
mas em virtude de uma lei a priori, que devemos ter probabilidades
iguais de tirar 0 mais e 0 menos. 0 jogo so sera considerado como
correto na medida em que realizar 0 criterio da igualdade das pro-
babilidades. Nesse plano, podemos dizer que, pelo menos no nivel
gnosiol6gico da apreensao do termo, 0 simbolico da aqui uma lei
a priori,e introduz um modo de opera~ao que eseapa a tudo 0 que
pQ(krf::ll11osfazer surgir de uma dedu~ao dos fatos no real.

E preciso/ recolocannos incessantemente a questilO de saber pOI
que somas tao apegados a questao do deliria.

Para compreender isso, temos simplesmente. de nos lembrar da
formula freqUentemente empregada par alguns, Imprudentemente,. a
respeito do modo de a~ao da analis~, a saber, que d~v~m~s nos apOlar
na parte sa do eu. Rei exemplo malS patente da eXIstenCIacontr~s~a-
da de uma parte sa e de uma parte alJenada d? eu d~ q.ue as d.clmos
que e classieo ehamar parciais? Ha exemplo dlsso m~ls ImpresslO~a~-
te que a obra desse presidente Schreber, que nos da u~a exposl~ao
tao sensfvel, tao atraente, tao tolerante, de sua concep~ao do mundo
e de suas experiencias, e, que manifesta c?,m .uma gr.and~ !or~a de
asser~ao 0 modo inadmisslvel ?e s~as exp~~lenclas alucl~at?~la.s? Or~,
quem portanto nao sabe - al esta, eu dma, a fato_pSlqU1atfleo.l?~I-
meiro - que nenhum apoio na parte s~ do eu nao .nos p~rmltlfla
<>anharum milimetro sobre a parte manifestamente alJenada.
I:> 0 fato psiquiatrico primeiro, gra~as ao qual a novato se inicia
na existeneia mesma da loueura como tal, leva a abandonar toda es-
peran~a - toda esperan~a de cura por meio desse expediente. Alias
sempre foi assim ate a chegada da psicanalise, e seja qual for a for~a
mais au menos misteriosa a que se tenha reeorrido, afetividade, h --
gina~ao, eenestesia, para explicar essa resistencia a toda redu~ao ra-
ciocinante de um deliria que se apresenta no entanto como plenamen-
te artieulado, e em aparencia acessivel as leis de coerencia do dis-
curso. A psicanalise da, em compensagao, ao delirio do psieotieo uma
san~ao singular, porque cIa 0 legitima no mesmo plano em que a ex-
periencia anaHtica opera habitualmente, e que ela toma a achar no
seu discurso a que comumente deseobre como diseurso do incons-
ciente. Mas nem par isso ela aearreta 0 sucesso na experieneia. Esse
discurso, que emergiu no eu, se revela - par mais artieulado que
de seja, e se poderia mesmo admitir que ele esta em grande parte
invertido, posta entre parenteses pela Verneinung - irredutivel, nao-
manejavel, nao-cunlvel.

Em resumo, pOder-sc-ia dizer, a psicotico e um martir do incons-
eicnte, dando ao termo martir seu sentido, que e a de testemunhar.
Trata-se de um testemunho aberto. 0 neurotico tambem e uma tes-
temunha da existencia do inconsciente, ele da um testemunho clleC')-
berto que e preciso deeifrar. 0 psicotico, no sentido em quc I l-,
numa primeira aproxima~ao, testemunha aberta, pareee fixado. illlo-
bilizado, numa posi~ao que a coloca sem condi~6es de rcstaurnr till-
tenticamente 0 sentido do que ele testemunha, e de partilha-Io no dis-
curso dos outros.



You tentar fazer-lhes sentir a diferenga que ha entre discurso
abcrto e discurso fechado a partir de uma homologia, e voces vedio
que ha no mundo normal do discurso uma certa dissimetria que ja
prepara aquela de que se trata na oposigao da neurose a psicose.

Vivemos numa sociedade em que a escravidao nao e reconhecida.
E claro, quanta a qualquer soci610go ou fil6sofo, que e1a nem pOl'
isso esta abolida. Isso e mesmo objeto de reivindicagoes bastante no-
t6rias. E claro tamb6m que, se a servidao nao esta abolida, ela ai esta,
se podemos dizer, generalizada. A relagao daqueles a que a gente
chama os exploradores nao deixa de ser uma relagao de servidores
em relagao ao conjunto da economia tanto quanta 0 e aquela do co-
mum. Assim, a duplicidade senhor-escravo esta generalizada no in-
terior de cada participante de nossa sociedade.

A servidao basica da consciencia nesse estado infeliz deve ser
atribuida ao discurso que provocou essa profunda transformagao so-
cial. Podemos chamar esse discurso de a mensagem de fratemidade.
Trat6'-se de alguma coisa de novo, que nao apareceu no mundo so-
mente com 0 cristianismo, pois ele ja estava preparado pelo estoicis-
mo, pOl' exemplo. Em suma, atnis da servidao generalizada, ha urn
discurso secreto, uma mensagem de liberagao, que subsiste de algum
modo sob a forma de recalcado.

o mesmo se passara com 0 que chamaremos 0 discurso patente
da liberdade? Com certeza que nao. Perceberam ha algum tempo uma
discordia entre 0 fato pure e simples da revolta e a eficacia transfor-
madora da agao social. Eu diria mesmo que toda a revolugao modern a
foi instituida sobre essa distingio, e sobre a nogao de que 0 discurso
da liberdade era, pOl' definigao, nao so ineficaz, mas tamb6m profun-
damente alienado em relagao ao seu fim e ao seu objeto, que tudo
o que se liga a ele de demonstrativo e, propriamente, 0 inimigo de
todo progresso no sentido da liberdade, na medida em que ela pode
aspirar a animal' algum movimento continuo na sociedade. Nao e me-
nos verdade que esse discurso da liberdade se articula no fundo dc
cada urn como representando urn certo direito do individuo a auto-
nomia.

Urn certo campo parece indispensavel a respira<;ao mental do
homem moderno, aquele em que se afirma sua independcncia em
rela<;ao, nan 56 a todo senhor, mas tamb6m a todo deus, aquelc d~
sua irredutivel autonomia como individuo, como existencia indivi-
dual. Ha justamente af alguma coisa que merece ser comparada em
todos os pontos a urn discurso delirante. E urn del,es. Ele nao esta de
gra<;a na prcsenga do indivfduo moderno no mundo, e nas suas rcla-
~oes com os seus semelhantes. Seguramente, se eu lhes pedisse para
formula-la, para atribuir igualmentc 0 que catJe de liberdade impres-

critfvel no estado atual das coisas, mesmo se voces me respondesscnl
com os direitos do homem ou com 0 direito a felicidade, ou mil ou-
tras coisas, nos nao irlam~s longe antes de perceber que e em cada
urn de nos urn discurso intimo, pessoal, e que esta bem longe de en-
contrar em algum ponto que seja 0 discurso ~o vizinho. Em suma,. a
existencia de urn discurso permanente de hberdade parece-me m-
discutivel no individuo modemo.

Agora, como podera esse discurso ser conciliado nao s6 com 0
discurso do outro, mas com a conduta do outro, pOl' pouco que ele
tenda a fund a-Ia abstratamente nesse discurso? Ha ai urn problema
realmente desanimador. E os fatos mostram que ha a todo momento
nao somente composigao com 0 que efetivamente cada urn traz, mas
antes abandono resignado a realidade. Da mesma maneira, 0 nosso
delirante, Schreber, apos tel' acreditado ser 0 sobrevivente unico do
crepusculo do mundo, se resigna a reconhecer a existencia perma-
nente da realidade exterior. Ele quase nao pode justificar pOl' que essa
realidade esta ali, mas deve reconhecer que 0 real esta efetivamente
sempre ali, que nada sensivelmente mUdou. E para ele 0 mais estra-
nho, pois que ha ai uma ordem de certeza inferior ao que lhe traz
a sua experiencia delirante, mas ele se resigna a isso.

Seguramente, temos, n6s, muito menos confianga no discurso da
liberdade, mas logo que se trata de agir, e em particular em nome da
liberdade, nossa atitude em face do que e preciso suportar da reali-
dade, ou da impossibilidade de agir em comum no sentido dessa li-
berdade, tern inteiramente 0 carater de urn abandono resignado, de
uma renuncia ao que e no entanto uma parte essencial de nosso dis-
curso interior, a saber: que temos nao so certos direitos imprescriti-
veis, mas tambem que esses direitos estao fundados em certas liberda-
des primeiras, exigiveis em nossa cultura para qualquer ser humano.

Ha algo de derrisorio nesse esforgo dos psic610gos para reduzir
o pensamento a uma ac;ao comegada, ou a uma agao elidida ou
representada, e a faze-Ia depender do que colocaria perpetuamente
o homem ao nivel da experiencia de urn real elemental', de urn real
de objeto que seria 0 seu. E pOl' demais evidente que 0 pensamento
constitui para cada urn algo pouco estimavel, que poderiamos chamar
uma va ruminagao mental - mas pOl' que deprecia-Io?

Todo 0 mundo poe incessantemente para si mesmo problemas
que tern estreitas relagoes com essas noc;oes de liberac;ao interior c
de manifestagao de alguma coisa que esta inclusa em si. Desse ponto
de vista, chega-se logo a urn impasse, considerando-se que toda s-
pecie de realidade viva' imersa no espirito da area cultural do muntin
moderno gira essencialmente em tomo de urn mesmo ponto. POl' isso
sempre se volta ao carater limitado, hesitante, de sua ac;ao p 'sllonl,
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C s6 se come~a a conside~ar 0 problema como confuso a partir do
momenta em que verdadelramente se pegam as coisas nas maos en-
quanta pensado~, 0 que nao 6 a sorte de todo 0 mundo. Cada qual
permanece no myel de uma contradi~ao insoluvel entre urn discurso
sempr~ n,e~essario em certo plano, e uma realidade, a qual, tant~
c~ pnnclplo quanta de uma maneira provada pela experiencia ele
nao se coapta. '

Sera qu~ nao vemos, alias, que a .experiencia anaHtica esta pro-
funda~~n~e hgad~ a esse duplo dlscurslvo do sujeito, tao discordante
e dernsono, que e 0 seu eu? 0 eu de todo homem moderno?

Nao ,6 patente que a experiencia anaHtica penetrou ~o fato
de que, afmal de contas, ningu6m, no estado atual das rela~6es inter-
humanas ~m nossa cultura, se sente a vontade? Ningu6m se sente
honesto sllTtplesmente por ter de fazer face a menor demanda de
co~se}h.o, por_ majs ~lementar que ela seja, estendendo-se sobre os
prmclpl.oS. Nao _e slmplesmente porque ignoramos demais a vida
d~ sUJelto que nao p.odemos responder-lhe se 6 melhor casar-se ou
nao casar-se em ta~ ~lrcunstancia, e que seremos, se somos honestos,
levados a uma POS19aode reserva - 6 porque a propria significa~ao
~o casamento e para cada urn de nos uma questao que permanece
aberta, e. aberta de tal modo que, quanto a sua aplica~ao em cada
caso particular, nao nos sentimos habilitados para responder quando
S~:lI~OS.chamados como diretor de consciencia. Essa atitude, cuja per-
tmenCIa cada qual pode experimentar a cada vez que nao se aban-
dona a si p~oprio em proveito de uma personagem, e nao se coloca
como m.o~ahsta ou como onisciente, 6 tamb6m a primeira condi~ao
a ser, ex~glda do que se. P?de chamar urn psicoterapeuta - a psico-
ter~peutIca deve ter ensmado a ele os riscos de iniciativas tao
arnscadas.

E precisam~nte de uma renuncia a qualquer tomada de posi~ao
no plUI~o d~ ~lscurso comum, com suas dilacera~6es profundas,
qu~nto a es~encIa .dos costumes e ao estatuto do individuo em nossa
socl~dade, e preclsamente de evita~ao desse plano que a analise
partm. Ela se at6m a urn di~curso diferente, inscrito no proprio sofri-
m:nto do ser que temos dla~te da gente, ja articulado em alguma
COlsa que the escapa,' seus smtomas e sua estrutura - na medida
em que, a neu:ose obsessiva, por exemplo, nao 6 simplesmente sin-
tomas, e tambem uma estrutura. A psicanalise nao se coloca nunea
no plano do discurso ~a li?erdade, mesmo que este esteja sempre
pre~ente, ,cor:stante no mtenor de cada urn, com suas contradi~6es
e dlseordanclas:.. pesso~l embora sendo comum, e sempre, impereepti-
v~lmente ou. nao: dehrante. A psicanalise visa, alias, 0 efeito do
dlscurso no mtenor do sujeito.

Logo, a experieneia de urn caso como 0 de Schreber - ou de
qualquer outro doente que nos desse urn relato Hio extenso da estru-
tura discursiva L- nao 6 de tal natureza que nos permite nos apro-
ximarmos urn pouco mais de perto do problema do que 0 eu verda-
deiramente significa? 0 eu nao se reduz a uma fun~ao de sintese.
Ele esta indissoluvelmente ligado a esse tipo de mao morta, de parte
enigmatic a necessaria e insustentavel, que constitui em parte 0 dis-
curso do hornem real com quem lidamos em nossa experiencia, esse
oiscurso estranho no seio de cada urn enquanto ele se concebe como
individuo autonomo.

o discurso de Schreber tern seguramente uma estrutura dife-
rente. Schreber nota no inicio de um de seus capitulos, muito humo-
risticamente - Dizem que eu sou paran6ico. Com efeito, naquela
cpoca, mal nos haviamos libertado sufi~ientemente da primeira
classifica~ao kraepeliniana para qualifica-Io de paranoico, enquanto
seus sintomas vao muito mais longe. Mas, quando Freud 0 nomeia
parafrenico, vai ainda mais longe, pois a parafrenia 6 0 nome q le
Freud prop6e para a demencia precoce, a esquizofrenia de Bleul

Voltemos a Schreber. Dizem que eu sou um paran6ico, e dizem
que os paranoicos sao pessoas que relacionam tudo a elas. Nesse
caso, eles se enganam" nao sou eu que relaciono tudo a mim, e ele
que relaciona tudo a mim, 6 esse Deus que fala sem parar no
interior de mim mesmo por meio de seus diversos agentes e pro-
longamentos. E ele que tern 0 habito desgra~ado, seja 0 que for que
eu experimente, de me fazer logo notar que isso me visa, ou mesmo
que isso me cabe. Nao posso tocar - Schreber 6 musico - uma
aria de A Flauta magica, sem que logo de, que fala, me atribua
os sentimentos correspondentes, mas eu mesmo nao os tenho. A
gente ve tamb6m 0 presidente Schreber ficar extremamente indignado
que a voz intervenha para lhe dizer que ele 6 concernido por aquilo
que esta dizendo. Naturalmente, estamos num jogo de miragens, mas
nao 6 uma miragem ordinaria a desse Outro considerado como
radicalmente estranho, como errante, e que interv6m para provocar
perto do sujeito na segunda potencia uma convergencia, uma inten-
cionaliza~ao do mundo exterior, que 0 proprio sujeito, na mcdida
em que se afirma como eu, repele com grande energia.

Falamos de alucina~6es. Sera que verdadeiramente tem S () di-
reito? Elas nao nos sao apresentadas como tais quand 'S utal1los
a narra~ao. Segundo a no~ao geralmente acolhida, quc n ollsidt'l'Il



como uma percep<;:aofalsa, trata-se de alguma coisa que surge no
mundo exterior, e se imp6e como perccp<;:ao, um disturbio, uma
ruptura no texto do real. Em outros termos, a alucina<;:ao esill si-
tuada no real. A questao previa e a de saber se uma alucina~ao
verbal nao exige uma certa analise de principio que interroga a
propria legitimidade dessa defini~ao?

Sou obrigado a retomar aqui urn caminho em que eu ja os
fatiguei urn pouco, recordando-Ihes os proprios fundamentos da
ordem do discurso, e refutando seu estatuto de superestrutura, sua
rela~ao de pura e simples referencia a realidade, seu carater de signo,
e a equivalencia que haveria entre a nomea~ao e 0 mundo dos
objetos. Tentemos retomar a questiio por urn aspecto urn pouco mais
proximo daj:xperiencia.

Nada e mais ambiguo que a alucina~ao verbal. As analises clas-
sicas ja nos fazem entrever, pelo menos em uma parte dos casos, a
parte de cria<;:aodo sujeito. E 0 que se chamou a alucina~ao verbal
psicomotora, e os esbo~os de articula<;:ao observados for am reco-
lhidos com alegria porque davam a esperan<;:a de uma explica<;:ao
racional satisfat6ria do fenomeno da alucina~ao. Se esse problema
merece ser abordado, e a partir da rela~ao de boca a orelha. Ela nao
existe simplesmente de sujeito a sujeito, mas de fato para cada sujeito
em si mesmo, 0 qual, ao mesmo tempo em que ele fala, esta se
ouvindo. Quando se foi ate a esse ponto, creem ja ter feito urn passo
e poder entrever muitas coisas. Na verdade, a esterilidade notavel da
analise do problema da alucina<;:aoverbal, resulta do fato de que
esta observa~ao e insuficiente. Que 0 sujeito ou<;:a0 que de diz e
precisamente aquilo em que nao convem se deter, para voltar a
experiencia do que se passa quando ele ouve urn outro.

o que acontece se voces s~ apegam unicamente a articula~ao
do que ouvem, ao sotaque, e mesmo as express6es dialetais, ao que
quer que seja que seja literal no registro do discurso de seu inter-
locutor? E preciso acrescentar a isso urn pouco de imagina~ao, pois
talvez isso nunca possa ser estendido ao extremo, mas e muito claro
quando se trata de uma lingua estrangeira - 0 que voces com-
preendem num discurso e outra coisa que 0 que esta registrado
acusticamente. E ainda mais simples se pensamos no surdo-mudo,
que e suscetivel de receber urn discurso por sinais visuais transmi-
tidos por meio dos dedos, segundo 0 alfabeto surdo-mudo. Se 0
surdo-mudo ficar fascinado pelas lindas maos de seu interlocutor,
ele nao registrar a 0 discurso veiculado por essas maos. Eu diria mais
- 0 que ele registra, ou seja, a sucessao dos sinais, sua oposi~ao
scm a qual nao ha sucessao, sera que se pode dizer que, propria-
mcnte falando, ele 0 ve?

Todavia nao podemos nos ater ai. Com efeito, 0 surdo-mudo,
embora registrando a sucessao que the e proposta, pode muito bem
nao compreender nada se a gente se dirige a ele numa lingua que ele
ignora. Como aquele que escuta 0 discurso numa lingua estrangeira,
tera visto perfeitamente a dita frase, mas sera uma frase morta. A
frase so se torna viva a partir do momenta que ela apresenta uma
significa<;:ao.

o que e que isso quer dizer? Se estamos bem persuadidos de
que a significa<;:aose relaciona sempre a alguma coisa, que ela so
vale na medida em que remete a uma outra significa<;:ao,e claro que
a vida de uma frase esta profundamente ligada a este fato: 0 de
que 0 sujeito esta a escuta, que ele se reserva essa significa<;:ao.0
que distingue a frase enquanto compreendida da frase que nao 0 e,
o que nao a impede de ser ouvida, e precisamente 0 que a fenome-
nologia do caso delirante coloca tao bem em destaque, a saber, a
antecipa<;:ao da significa<;:ao.

E da natureza da significa<;:ao,enquanto ela se projeta, tender
incessantemente a se fechar para· aquele que a ouve. Em outras
palavras, a participa<;:ao do ouvinte do discurso com aquele que e
o seu emissor e permanente, e ha um vinculo entre 0 ouvir e 0 falar
que nao e externo, no sentido em que nos ouvimos falar, mas que
se situa no proprio nivel do fenomeno da linguagem. E no nivel e'
que 0 significante acarreta a significa<;:ao,e nao no nivel sensoria:.
do fenomeno, que 0 ouvir e 0 falar saD como 0 direito e 0 avesso.
Escutar as palavras, acomodar 0 seu ouvir a elas, e ja ser mais ou
menos obediente a elas. Obedecer nao e outra coisa, eir ao encontro,
numa audi<;:ao.

Resumamo-nos. 0 sentido vai sempre em dire<;:ao a alguma
coisa, em dire<;:aoa uma outra significa<;:ao,em dire<;:ao ao encerra-
mento da significa<;:ao,ele sempre remete a alguma coisa que esta
adiante ou que volta sobre si mesmo. Mas ha uma dire<;:ao.Isso
quer dizer que nao temos ponto de parada? Eu estou certo de que
esse retardo permanece sempre incerto no !Cspirito de voces consi-
derando a minha insistencia em dizer que a significa<;:aoremere sem-
pre a significa<;:ao.Voces se interrogam se afinal de contas 0 objetivo
do discurso, que nao e simplesmente 0 de abranger, nem mcsmo 0
de ocultar 0 mundo das coisas, mas 0 de apoiar··se nele dc vez em
quando, nao seria irremediavelmente falhado.

Ora, nao podemos de maneira alguma considerar a indica~iio
da coisa como seu ponto de parada fundamental. Ra uma absoluta
nao-equivalencia do discurso com alguma indica<;:ao.Por mais redu-
zido que suponham 0 elemento ultimo do discurso, jamais poderao
substituf-Io pelo indicador - lembrar a observa<;:iioju tissima de



Santo Agostinho. Se designo alguma coisa com urn gesto do dedo,
nao se sabera nunc a se meu dedo designa a cor do objeto, ou sua
materia, ou se IS uma mancha, uma rachadura etc. E precise 0 voca-
bulo, 0 discurso, para discernir isso. Ha uma propriedade original do
discurso em rela<;ao a indica<;ao. Mas nao e ai que encontramos
a referencia fundamental do discurso. Estamos procurando onde ele
para? Pois bern, e sempre no nivel desse termo problematico cha-
made 0 ser.

Nao gostaria aqui de fazer urn discurso demasiado filosofico,
mas de mostrar-Ihes, por exemplo, 0 que quero dizer quando lhes
digo que 0 discurso visa essencialmente alguma coisa para a qual
nao temos outro termo que 0 ser.

Pe<;o-lhes portanto que se detenham urn instante nisso. Voces
estao no decHnio de um dia de tempestade e de fadiga, voces con-
sideram a sombra que come<;a a invadir 0 que os cerca, e alguma
coisa passa pela cabe<;a de voces, que se encarna na formula~ao a
paz do anoitecer.

Eu nao pense que todo aquele que tern uma vida afetiva normal
nao saiba que isso ai e algo que existe, e que tem urn valor bem
diverse da apreensao fenomenal do decHnio das cintila<;oes do dia,
da atenua<;ao das linhas e das paixoes. Ha em a paz do anoitecer ao
mesmo tempo uma presen<;a e uma escolha no conjunto do que
os cerca.

Que vinculo ha entre a formula<;ao a paz do anoitecer e 0 que
voces sentem? Nao e absurdo indagar se seres, que nao fariam
existir essa paz do anoitecer como distinta, que nao a formulariam
verbalmente, poderiam distingui-Ia de qualquer outro registro no
qual a realidade temporal pode ser apreendida. Isso poderia ser urn
sentimento panico, por exemplo, da presen<;a do mundo, uma agita-
<;aoque voces notam na mesma ocasHio no comportamento do gate
de voces, que parece procurar em todos os cantos a presen<;a de
algum fantasm a, ou essa angustia. que atribuimos aos primitivos,
sem nada saberdisso, diante do por-do-sol, quando pensamos que
eIes temem talvez que 0 sol nao vira, 0 que nao e tampouco algo
irnpensavel. Em suma uma inquietude, uma busca. Ai esta, nao e,
algo que deixa totalmente em aberto a questao de saber que rela<;ao
mantem com sua formula<;ao verbal essa ordem de ser, que tem
real mente sua existencia, equivalente a todas as especies de outras
existencias em nosso vivido, e que se chama a paz do anoitecer.

Podemos observar agora que se passa alguma coisa de intei-
ramente diferente, se essa paz do anoitecer, nos 6 que a chamamos,
se preparamos essa formula<;ao antes de da-Ia, ou se ela surpreende,
se ela nos interrompe, apaziguando 0 moviJIlento das agita<;Oesque

nos habitavam. E precisamente quando nao estamos a sua es~uta,
quando ela esta ~ora de nosso campo e de rep~nte cIa nos cm em
cima, que cIa ganha todo 0 seu valor, surpree?dldos que s?mo.s por
essa formula<;ao mais au menos endofasica, malS ou menos msplrada,
que nos vem como um murmurio do exterior, manifesta<;ao do dis-
curso enquantoele mal nos pertence, que vem em eco ao que, de
repente, ha de significante para nos nessa presen<;a, articula<;ao
sobre a qual nao sabemos se ela vem de fora ou de dentro - a
paz do anoitecer.

Sem fazer sobressair 0 que se da da rela<;3.o do significante,
enquanto significante de linguagem, com alguma c~isa que sem ele
nunca seria nomeado, 6 sensivel que menos 0 artlculamos, menos
falamos e mais ele nos fala. Quanto mais alheios estamos aquilo
de que 'se trata nesse ser, mais ele tern tendencia a aparecer diantc
de nos, acompanhado dessa formula<;ao pacificante que se ap!esenta
como indeterminada, no limite do campo de nossa autonomla mo-
tora e daquela alguma coisa que nqs e dita de fora, daquilo por
que em ultima analise 0 mundo nos fala.

o que sera que quer dizer esse ser, ou nao, de linguagem que
6 a paz do anoitecer? Na medida em que nao 0 esperamos, nem 0
desejamos, nem mesmo pensamos mais nele desde· ha muito te~po.
e essencialmente como urn significante que ele se apresenta dlante
de nos. Nenhuma constru<;ao experimentalista pode justificar a sua
existencia, ha ai um dado, uma certa maneira de tomar esse mo-
mento do anoitecer como significante, e podemos ali estar abertos
ou fechados. E 6 justamente na medida em que ali estavamos fecha-
dos que nos 0 recebemos, com esse singular fenomeno de eco, ou
pelo menos 0 seu detonador, que consiste na apari.<;ao do que,
no limite de nosso impacto pelo fenomeno, se formulara para nos
mais comumente por estas palavras, a paz do anoitecer. Chegamos
agora ao limite onde 0 discurso, se ele desemboca em alguma coisa
al6m da significa<;ao, 6 sobre 0 significante no real. Nunca sabere-
mos, na perfeita ambigiiidade em que ele subsiste, 0 que ele deve
ao casamento com 0 discurso.

Vejam que mais esse significante nos surpreende, isto 6, em
princfpio nos escapa, mais ele ja se apresenta diante de nos com
uma franja, mais ou menos adequada, de fenomeno de discurso. Pois
bern, trata-se para nos, e a hipotese de trabalho que proponho, de
procurar 0 que houve no centro da experiencia do presidente
Schreber, 0 que ele sente sem 0 saber, na beira do campo de sua
experiencia, que e franja, levado que ele e na espuma provocada por
esse significante que ele nao percebe como tal, mas que organiza
no seu limite todos esses fenomenos.



Eu lhes disse da ultima vez que a continuidade desse discurso
perpetuo e sentida pelo sujeito, nao so como urn teste das suas ca-
pacidades de discurso, mas como urn desafio e uma exigencia fora
dos quais ele se sente de repente atormentado por uma ruptura com
a unica presen~a no mundo que existe ainda na ocasiao de seu deli-
rio, aquela desse Outro absoluto, desse interlocutor que esvaziou 0
universe de toda presen~a autentica. A que esta ligada a volupia
inefavel, tonalidade fundamental da vida do sujeito, que se prende
a esse discurso?

Nessa observa~ao particularmente vivida, e de urn infrangfvel
apego a verdade, Schreber nota 0 que se passa quando esse discurso,
ao qual ele esta dolorosamente suspenso, para. Ocorrem fenomenos
que diferem daqueles do discurso continuo interior, abrandamemos,
suspens6es, interrup~6es aos quais 0 sujeito e for~ado a dar urn
complemento. 0 reeuo do Deus ambfguo e duplo de que se trata,
que se apresenta habitualmente sob sua forma dita interior, e
acompanhado para 0 sujeito de sensa~6es muito dolorosas, mas so-
bretudo de quatro conota~6es que pertencem a ordem da linguagem.

Em primeiro lugar, ha 0 que se chama 0 milagre do uivo. Ele
n~o pode impedir-se de deixar escapar urn grito prolongado, que 0

atmge com uma tal brutalidade que ele proprio nota que, se nesse
momenta ele tiver algo na boca, isso pode faze-Io cuspir. E precise
que ele se contenha para que isso nao se produza em publico, e ele
nem sempre e capaz disso. Fenomeno bastante surpreendente, se
vem_osnesse grito, a borda mais extrema, mais reduzida, da partici-
pa~ao motora da bO'ca na fala. Se ha alguma coisa por que a pa-
lavra falada venha a se combinar a uma fun~ao vocal absolutamen~
t: a~sig~i~icante, e que contern no entanto todos os significantes pas-
slvels, e Justamente 0 que nos faz sentir arrepios ao ouvir 0 uivo
do cao diante da lua.

Em segundo lugar, e 0 apelo de socorro, que e tido como tendo
sido ouvido pelos nervos divinos que se sep:lraram dele, mas deixam
atr~s deles como que uma especie de cauda de cometa. Num pri-
melro tempo, 0 do apego as terras, Schreber nao podia ter comunhao
cfusiva com os raios divinos, sem que saltassem em sua boca uma
ou varias almas examinadas. Mas a partir de uma certa estabiliza~ao
de seu mundo imaginario, isso nao sc produz mais. Em compensa~ao,
ocorrem ainda fenomenos angustiantes, quando algumas dessas en-
tidades animadas no meio das quais ele vive sao, na retirada de
Deus, deixadas para tras, e soltam 0 grito de socorro.

Esse fenomeno do apelo de socorro nao e a mesma coisa que
o uivo. 0 uivo e apenas urn puro significante, enquallto 0 apelo de
ajuda tern uma' significa~ao, por mais elementar que ela seja.

Mas nao e tudo. Em terceiro lugar, ha todas as especies de
rufdos de exterior, sejam eles quais forem, alguma coisa que se passa
no corredor da casa de saude, ou urn ruido la fora, urn latido, urn
relincho, que sao, diz ele, miraculados, feitos de proposito para ele.
E sempre alguma coisa que tern urn sentido humano.

Entre uma significa~ao evanescente propria a do uivo e a emis-
sac obtida pelo apelo - que nem mesmo e, segundo ele, 0 seu, ja
que isso 0 surpreende do exterior - observamos toda uma gama de
fenomenos que se caraeterizam por urn explodir da significa~ao.
Schreber sabe perfeitamente que sao rufdos reais, que ele esta acos-
tumado a ouvir em seu meio, contudo ele tern a convic~ao de que
eles nao ocorrem naquele momenta por acaso, mas para ele, no
caminho de volta a derreli~ao no mundo exterior, e em razao com
os momentos intermediarios de absor~ao no mundo delirante.

Os outros milagres, para os quais de constroi toda uma teoria
da cria~ao divina, consistem no apelo de urn certo numero de seres
vivos, que sac em geral passaros eantores :;-- a serem distinguidos
dos passaros falantes que fazem parte do meio divino - que el~ ve
no jardim, e igualmente insetos, de especies conhecidas - 0 sujeito
teve urn bisavo entomologist a - criadas expressamente para ele pc '
onipotencia da palavra divina. Assim, entre esses dois polos, 0 mi-
lagre do uivo e 0 apelo de socorro, se produz uma transi~ao, em
que se podem ver os vestfgios da passagem do sujeito, absorvido em
urn vinculo incontestavelmente erotizado. As conota~6es ai estao -
e uma rela~ao feminino-masculino.

o fenomeno fundamental do delfrio de Schreber estabilizou-sc
num campo Unsinnig, insensate, de significa~6es erotizadas. Com 0
tempo, 0 sujeito aeabou por neutralizar extremamente 0 exercfcio
ao qual se submeteu, que consiste em completar as frases interrom-
pidas. Qualquer outra maneira de responder, interrogando-as ou in-
sultando-as, seria despropositada. E preciso, diz e1e, que esteja ligado
it atividade do proprio Deus que me fala em sua lfngua fundamental,
seja qual for 0 carater absurdo, humilhante de sua interroga~ao.
Pois bern, cada vez que 0 sujeito sai desse campo enigmatico, cada
vez que se instaura urn estado cuja vinda pareceria que ele deva
deseja-Ia como urn descanso, produz-se uma ilumina~ao em franja
do mundo exterior, que 0 percorre com todos os elementos compo-
nentes da linguagem, como dissociados. Por urn lado, a at ividndc
vocal em sua forma mais elementar, e mesmo acompanhfldn POl'

uma especie de sentimento de confusao ligado no sujeito a uma crl I



vergonha. Por outro, uma significa<;:aoque se conota como sendo a
de urn grito de socorro, correlativo ao abandono do qual ele e nesse
momenta 0 objeto, em seguida com essa alguma coisa que, ap6s
nossa analise, nos parecera muito mais alucinat6ria, no fim de con-
tas, que esses fenomenos de linguagem que permanecem em suma
totalmente em seu misterio. Tanto mais que ele sempre os chama de
palavras interiores.

Schreber descreve 0 singular trajeto dos raios que precedem a
indu<;:aodas palavras divinas - transformadas em fios, dos quais ele
tern uma certa apreensao visual, ou pelo menos espacial, e1es se diri-
gem em dire<;:aoa ele do fundo do horizonte, giram em volta de sua
cabe<;:a,para virem dar uma estocada nele por detnis. Tudo nos leva
a pensar que esse fenomeno, que preludia a encena<;:aodo discurso
divino como tal, se desenvolve no que se poderia chamar urn
transespa90 ligado a estrutura do significante e da significa<;:ao,espa-
cializa<;:aoprevia a toda dualizagao possivel do fenomeno da lin-
guagem.

o que se passa no momenta em que esse fenomeno cessa e
diferente. A realidade torna-se 0 suporte de outros fenomenos, aque-
les que classicamente sao reduzidos a cren<;:a.Se 0 termo alucina<;:ao
deve ser relacionado a uma transforma<;:ao da realidade, e somente
nesse nivel que temos 0 direito de mante-Io, para conservar uma
certa coerencia em nossa linguagem. 0 que assinala a alucinagao e
esse sentimento particular do sujeito, no limite do sentimento de
realidade e do sentimento de irrealidade, sentimento de nascimento
proximo, de novidade, e nao qualquer uma, de novidade a seu uso
que faz irrup<;:aono mundo exterior. Nao e da mesma ordem que
o que aparece relacionado com a significa<;:aoou a significancia.
Trata-se justamente de uma realidade criada, e que se manifesta
realmente no interior da realidade como algo de novo. A alucina<;:ao
enquanto inven<;:aoda realidade e at 0 que constitui 0 suport~ do que
o sujeito experimenta.

Penso te-Ios feito entender hoje 0 esquema que tentei apre·
sentar-Ihes, com tudo aquilo que ele comporta de problematico.

N6s nos interrogamos sobre 0 sentido a ser dado ao termo
alucina<;:ao.Para chegar a classificar as alucina<;:oesde uma maneira
que seja. c.?nforme, convem observa-Ias nos contrastes redprocos,
nas OposJ<;:oescomplementares que 0 pr6prio sujeito assinala. Essas
~osi<;:oes fazem parte com efeito de uma mesma organizagao subje-
hva, e, por serem dadas pelo sujeito, elas tem urn valor muito maior
que se fossem feitas pelo observador. Alem disso, e preciso seguir a
sua sucessao no tempo. ,-

Tentei faze-Ios entrever que se trata em Schreber de alguma
coisa que esta sempre pronta a surpreende-Io, que nunca se revela,
mas que se situa na ordem de suas rela<;:oescom a linguagem, desses
fenomenos de linguagem aos quais 0 sujeito permanece apegado por
uma compulsao muito especial, e que constituem 0 centro ao qual
,chega enfim a resolu<;:aode seu delirio.

Ha aqui uma topologia subjetiva, que repousa inteiramente
sobre isto, que nos e dado pela analise: 0 fato de que pode haver
urn significante inconsciente. Trata-se de saber como esse signi,fi-
caDte inconsciente se sima na psicose. Ele parece bem exterior ilO
sujeito, mas e uma outra exterioridade que aquela que se evoca
quando alguem nos apresenta a alucina<;:ao e 0 delirio como uma
perturba<;:ao da realidade, pois a sujeito permanece apegado a ela
por uma fixa<;:aoer6tica. Temos aqui de conceber 0 espa<;:ofalante
como tal, tal como 0 sujeito nao pode prescindir dele sem uma tran-
si<;:aodramatica em que aparecem os fenomenos alucinat6rios, isto
e, em que a realidade se apresenta como atingida, como significante
tambem. .

Essa no<;:aotopognifica vai no sentido da questao ja posta sobre
a diferen<;:aentre a Verwerfung e a Verdriingung quanta a sua loca.-
liza<;:iiosubjetiva. 0 que tentei faze-los compreender hoje constit .
uma primeira aproximac;ao dessa oposi<;:ao.



confiar da explica~ao para pre gar a compreensao, e quc a via 01'11
cativa tinha se comprometido em impasses. Mas temos a 1l0SS0LIY(lI

o testemunho da eficacia exphcativa da investiga~ao analitica, C I'

com a presun~ao de que ai tambem uma analise proveitosa uo Ie
nomeno nos levara a estrutura e a economia, que avan~amos 110

dominio das psicoses.
Nao e por simples satisfa~5es de nosografo que procuramos

resolver a dlstl11~aOentre neuroses e psicoses. Essa distin~ao e mais
do que evidente. E aproximando uma da outra que nos aparecerao
rela~ocs, simetrias, oposi~5es, que nos permitirao arquitetar uma es-
trutura aceitavel para a psicose.

Nosso ponto de partida e 0 seguinte - 0 inconsciente esta
ai, presente na psicose. Os analistas 0 admitem, com ou sem razao,
e nos admitimos com eles que e em todos os casos urn ponto de
partida possivel. 0 inconsclente esta ali, mas isso nao funeiona.
Contrariamente ao que tinha side possivel acreditar, que ele esteja
ali nao comporta por si mesmo nenhuma resolu~ao, muito pelo con-
trario, mas uma inereia bem especial. Por outro lado, a psicanalise
nao eonsiste em tomar consciente urn pensamento, nem menos
paradoxais as defesas de um ego, a fim de obter 0 que se chama
imprudentemente seu refor~o. Essa rejei~ao das duas vias pelas quais
a psicanalise enveredou, primeiramente em seu estado nascente, em
seguida em seu estado atual, desviado, e quase evidente desde que a
gente se aproxime das psicoses.

Voces eneontrarao na revista anunciada de nossa Sociedade,
em seu primeiro numero sobre a linguagem e a fala, esta formula
do liminal' - Se a psicanaiise habita a iinguagem, eia nao poderia
sem alterar-se desconhece-ia em seu discurso. E todo 0 sentido do
l[ue eu lhes ensino ha alguns anos, e e ai nesse ponto que estamos
a respeito das psicoses. A promo~ao, a valoriza~ao na psicose dos
fcnomenos de linguagem e para nos 0 mais fecundo dos ensinamentos.

DA REJEIQA.O DE UM
SIGNIFICANTE PRIMORDIAL

Urn gerneo cheio de delirio.
o dia e a noite.
A Verwerfung.
A Carta 52.

Nos temos abordado 0 problema das psicoses pela questao das
estruturas freudianas. Esse titulo e modesto, e ele nao chega ali onde
desponta na verdade a nossa investiga~ao, ou seja, a economia das
psicoses, que procuramos pela via de uma analise da estrutura.

A estrutura aparece no que se pode chamar, no sentido pr6prio.
o fenomeno. Seria surpreendente que alguma coisa da estrutura nao
apare~a na maneira como, por exemplo, 0 delirio se apresenta. Mas
a confian~a que depositamos na analise do fenomeno e inteiramente
distinta daquela que Ihe deposita 0 ponto de vista fenomenol6gico,
que se aplica em vel' nele 0 que subsiste de realidade em si. Do
ponto de vista que nos guia, nao temos essa confian~a a priori no fe-
nomeno, pela simples razao de que nosso encaminhamento e cienti-
fico, e de que 0 ponto de partida da ciencia moderna e nao se fiar
nos fenomenos e procurar atds algo de mais subsistente que 0

explique.
Nao e precise recuar diante da palavra. Se a psiquiatria desde

urn certo tempo fez uma march a para tras que consistiu em des-

A qucstao do ego e manifestamente primordial nas psicoses, .i{l
que 0 ego, em sua fun~ao de rela~ao com 0 mundo exterior, e 0 que
ai foi posto fora de a~ao. E de forma paradoxal, portanto, que se
guer dar-Ihe 0 poder de manejar a rela~ao com a realidack, (k
transformar essa rela~ao, com fins que definem como sCIldo (k
dcfesa.

A defesa, sob a forma sumaria na qual cIa e aprecndilL! ;1111;11

mente, estaria na origem da paranoia. 0 ego, que gaIl!J:11';I(L!V<"



Illais for\(a na COnCep\(aOmoderna da analise, tendo com efeito 0

poder de fazer representar 0 mundo exterior de diversas maneiras,
faria, no caso da psicose, surgir do mundo exterior algum sinal,.
destinado a prevenir, sob a forma da alucina<;:ao. Nos tornamos a
encontrar aqui a COnCep\(aOarcaiea de que, uma vez surgido 0 acesso,
a ego 0 percebe como perigoso.

Eu gostaria aqui de lembrar a voces 0 sentido do que digo
quanta ao ego, e de retoma-Io de outra maneira.

Seja qual for 0 papel que convenha atribuir-Ihe na economia
psiquica, urn ego nunca esta totalmente so. Ele comporta sempre urn
estranho gemeo, 0 eu ideal, do qual falei quando de meus semina-
rios de dois anos atnis. A fenomenologia mais aparente da psicose
nos indica que esse eu ideal fala. E uma fantasia, mas ao contnirio
da fantasia, ou do fantasma, que mostramos com clareza nos fena-
menos da neurose, e uma fantasia que fala, ou mais exatamente, e
uma fantasia falada. E nisso que esse personagem que faz eco aos
pensamentos do sujeito intervem, 0 vigia, designa gradativamente a
sequencia de suas a<;:oes,as eomanda, nao e suficientemente expli-
cado pela teoria do imaginario e do eu especular.

Tentei na ultima vez mostrar-Ihes que 0 eu, seja 0 que for que
pensemos de sua func;ao, e eu nao irei mais longe do que dar a ele
aquela de urn discurso da realidade, comporta sempre como correIa to
um discurso que, esse, nao tern nada a ver com a realidade. Com a
impertinencia que, como todos sabem, me caracteriza, eu 0 designei
como 0 discurso da liberdade, essencial ao homem moderno enquanto
estruturado por uma certa concep<;:aode sua autonomia. Eu lhes indi-
quei 0 seu caniter fundamentalmente parcial e partidario, inexplici-
tavel, 'parcelar, diferenciado e profundamente delirante. E desse
amilogo geral que parti para indicar a voces 0 que, em rela<;:aoao eu,
e suscetfvel, no sujeito atonnentado pela psicose, de proliferar em
delirio. Eu nao digo que is a mesma coisa, digo que esta no mesmo
Iugar.

Nao ha, portanto, ego sem esse gemeo, digamos, cheio de de-
lirio: Nosso. paciente, que de vez em quando nos fornece imagens
preclOsas, dlz-se num momenta ser um cadaver leproso que arrasta
atras de SI um olltro cadaver leproso. Bela imagem efetivamente para
o eu, pois ha no eu algo fundamentalmente morto, e sempre dupli-
cado por esse gemeo, que e 0 discurso. A questao que nos colocamos
e esta: esse duplo que faz com que 0 eu nunca seja senao a metade
do eu, como e possivel que ele se torne falante? Quem fala'!

E 0 outro cuja fun<;:aode reflexo eu lhes expus na dialetica do
lIarcisismo, 0 autro da parte imaginaria da dialetica do senhor e do
I'~~ravo que fomos procurar no transitivismo infantil, no jogo dc

distinc;i'io em que se exerce a integra<;:aodo socius, 0 outro quc :,,'
concebe tao bem pela ac;ao captante da imagem total no semelhaull"/
E justamente esse outro-reflexo, esse outro imaginario, esse out ro
que e para nos muito semelhante na medida em que ele nos da a
nossa propria imagem, em que nos capta pela aparencia, em que nos
fomcce a projec;ao de nossa totalidade, e ele quem fala?

E uma questao que vale a pena de ser colocada. Nos a resol-
vemoS implicitamente cada vez que falamos do mecanisme da pro-
jc<;:ao.

A proje<;:aonem sempre tem 0 mesmo sentido, mas, quanta 3
110S,nos a limitamos a esse transitivismo imagimirio que faz com que,
no momento em que a crian<;:abateu em seu semelhante, ela diga sem
mentir - Ele me bateu, porque para cIa e exatamente a mesma
coisa. Isso define urna ordem de rela<;:aoque e a rela<;:aoimaginaria,
c que encontramos incessantemente em toda especie de mecanisrnos.
Ha nesse sentido urn ciume por projec;ao, que projeta sobre 0 outro
as tendencias a infidelidade do sujeito, ou as acusa<;:oesde infideli-
dade que ele tem de fazer pesar sobre si mesmo.

E 0 beaba perceber que a proje<;:aodelirante nao tem nada a
vcr com isso. Pode-se dizer claramente que e tambem urn mecanismo
dc proje<;:aono sentido em que alguma coisa aparece no exterior que
tcm seu mobil no interior do sujeito, mas certamente nao e 0 mesmo
que aquele que acabo de Ihes apresentar com 0 transitivismo da ma
inteo<;:ao, e da qual 0 ciume, que se poderia chamar comum, ou
normal, esta muito mais proximo. Basta nos debruc;armos sobre os
fenamenos para perceber isso, e isso e perfeitamente distinguido nos
cscritas do proprio Freud sobre 0 ciume. Os mecanismos em jogo
na psicose nao se limitam ao registro imaginario.

Dnde vamos procura-Ios, ja que eles se ocultam ao investil1lellto
libidinal? Basta invocar 0 reinvestimento da libido sobre 0 corpo
proprio? Esse mecanismo, comumente admitido com.o sendo 0 do
narcisismo, c expressamente invocado pelo proprio Freud para ex-
plicar 0 fenameno da psicose. Nao se trataria em suma, para mobi-
lizar a relat;ao delirante, de nada mais do que permitir que cIa, como
se diz com desembarac;o, se tome objetal de novo.

Sob Ull1certo aspecto, isso abrange urn certo numero dos fl'-
namenas intercssados, mas nao esgota 0 problema, Todo 0 mun(\o
sabe, com a condi<;:aode que se seja psiquiatra, que, num paran6ico
bem constituido, nao se pode falar em mobilizar esse investimento,
cnquanto nos esquizofrenicos, a desordem propria mente psicotica v;li
em principio muito mais longe que nos paranoicos.

Isso nao seria porque na ordem do imaginario nao ha Il\cio ""
dar uma significa<;:aoprecisa ao termo narcisismo? Na ordClll do



imaginario, a aliena<;:ao e constituinte. A aliena!;ao e 0 imagmano
enquanto tal. Nao ha nada a esperar do modo de abordagem da
psicose no plano do imaginario, pois que 0 mecanismo imaginario c
o que da a sua forma a aliena<;:ao psicotica, mas nao sua dinamica.

Esta sempre af 0 ponto aonde chegamos juntos, e se nao nos
encontramos ali desarmados, se nao confessamos nossa incapacidade
em encontrar uma solu<;:ao, c precisamente porque na nossa explora~ao
da tecnica analltica, depois do alem do princfpio do prazer com a
defini<;:ao estrutural do ego que ele implica, temos a no~ao de que.
alem do outro com a minusculo do imaginario, devemos admitir a
existencia de urn outro Outro.

Ele nao nos satisfaz somente porque The dam os uma maiuscula.
mas porque 0 situ am os como 0 correlato necessario cia fala.

trazer de verdadeiro ou fecundo a compreensao da precoeidadl' (Il,';

recalques qlle ela implica. Com efeito, de encontro ao que diz Freud,
que nao ha recalque propriamente dito antes do decllnio do Bdipo,
a teoria kleiniana comporta ao contrario que 0 recalque existe desde
as primeiras etapas pre-epidianas.

Minha tese pode igualmente esclarecer uma contradi<;:ao que pa-
rece insoluvel no proprio Freud a respeito do auto-erotismo. Por
urn lado, ele nos fala do objeto primitivo da primeira rela<;:ao
crian<;:a-mae. POl' outro lado, ele formula a no<;:ao do auto-erotismo
primordial, isto e, de uma etapa, pOl' mais curta que a suponhamos,
em que nao ha para a crian~a mundo exterior.

A questao e aquela do aces so primordial do ser humano a sua
rcalidade na medida em que supomos que ha uma realidade que The.
e correlativa - suposi<;:ao implicada em qualquer introdu<;:ao nesse
tema, mas de que sabemos tambcm que nos sera preciso em alguma
parte abandona-Ia, porque nao haveria problema a respeito dessa
realidade, se justamente ela nao fosse perpetuamente questionada. Ha
no homem alguma coisa que tenha esse can iter envolvente e coaptado
ao mesmo tempo, que faz com que inventemos para 0 animal a no<;:ao
do Umwelt?

Eu fa rei, de passagem, voces observarem que essa hipotese nos
serve para 0 animal na medida em que 0 animal e para nos urn
objeto, e que ha condi<;:oes, com efeito, rigorosamente indispensaveis
para a existencia dele. N6s nos deleitamos em pesquisar como ele
funciona para estar sempre de acordo com essas condi<;:oes prim or-
diais, e e isso que chamamos urn instinto, urn comportamento ou
urn ciclo instintivo - se ha coisas que nao estao ali dentro, e pre-
ciso crer que nao as vemos, e logo que nao as vemos, ficamos tran-
qiiilos, e par que nao com efeito?

Quanto ao homem, e bem evidente que isso nao basta. 0 cara-
tel' aberto e proliferante de seu mundo nao permite fazer dele seu
correlativo biologico. :E ai que tento distinguir para voces, porque
isso me parece coerente e pratico, as tres ordens do simb6lico, do
imaginario e do real. Thdo deixa transparecer que tudo 0 que nos
mostra nossa experiencia anaHtica se satisfaz em ser disposto nas
tres ordens de rela<;:oes, a questao sendo a de saber a que momento
cada uma dessas rela~oes se estabelece.

Minha tese, e ela vai talvez dar a alguns a solu<;:ao do enigm:l
que parece tel' constituido para eles minha bela pagina da ultima WI

sobre a paz do anoitecer, e a seguinte - a realidade e marcada ill'

safda pela aniquila<;:ao simb6lica.
Embora cIa esteja preparada pOl' to do 0 nosso trabalho do ;\1111

passado, YOU assim mesmo ilustra-Ia mais uma vez, nCIIl que ~,('I,I

Essas premissas pOl' si s6 poem em questao a teoria da cura
analitica que, com insistencia cada vez maior, a reduz a uma rela<;:ao
~. dois. Ela e logo captada na rela<;:ao do eu do sujeito com 0 eu
Ideal, do eu com 0 outro, urn outro cuja qualidade pode variar sem
duvida, mas que sera sempre, a experiencia 0 prova, 0 outro sozinho
e unico da rela<;:ao imaginaria.

Quanto a pretensa rela<;:ao de objeto que se trata de restituir.
o sujeito e conduzido a uma curiosa experiencia do que se poderiam
chamar as funda<;:oes kleinianas do imaginario, a saber, 0 complexo
?ral. ~ claro, !1um sujeito que nao e levado a aliena<;:ao pOl' si mesmo,
ISso so podena se sustentar na base de urn mal-entendido consti-
tUldo pOl' uma especie de incorpora<;:ao ou devora<;:ao imagin~ria que
s6 pod~ ser, considerando-se que a rela<;:ao analltica e uma rela<;:ao
de f~la, uma incarpora<;:ao do discurso do analista. Nessa concepc;ao
desvI~da, a am'iIi~e nao pode ser outra coisa senao a incorporac;ao
do dlSCurSO sugendo, e mesmo suposto do analista, ou seja, 0 con-
trario perfeito da analise.

Fac;o-me entender, e YOUpois dizer-Ihes a minha tese. Eu YOU
diz~-la pOl' on de e mais arriscada, isto e, situando-a nesse plano ge-
nettco que parece tao necessario para que voces se sin tam a vontade.
Eu Thes dirci depois que nao e isso, mas, enfim, digamos em primeiro
Iugar que, se assim fosse, isso seria como vou Ihes dizer.

,T~ata-se de uma tese que conceme a toda a economia psiquica.
EIa e lmportante para a compreensao dos detalhcs confusos que sc
desenvolvem em tomo da fantasmiitica kIeiniana, para refutal' certas
objcc;oes que the sao feitas, como para meThor situar 0 que eIa pode



apenas para tornar a encontrar aquela paz do anoitecer acolhida tao
diversamente.

Nao e uma excursao que, como diz Platao, produz uma discor-
dancia, e faIta para com 0 tom analftico. Eu nao creio em absoluto
estar inovando. Se voces lerem 0 texto de Freud sobre 0 presidente
Schreber, voces 0 verao abordar, como urn argumento clfnico para
a compreensao do dito presidente, a func;ao que representou em outro
de seus pacientes a prosopopeia de Nietzsche em seu Zaratustra,
assim nomeada: Antes do nascer do sol. Voces podem se referir
aquele passo - e precisamente por nao Ihes tel' lido isso que eu
mesmo me deixei levar par uma invocac;ao da paz do anoitecer _
voces verao ali representada a mesma coisa que 0 que eu queria fazcr
voces sentirem ha uma semana, e que vou de novo lhes propOI'
agora, falando-Ihes do dia.

a dia e urn s~r distinto de todos os objetos que ele con tern e
manifesta, ele 6 mesmo provavelmente mais pesado e mais presente
do que nenhum dentre eles, e e impossivel pensar, ainda que fossc
na experiencia humana mais primitiva, como 0 simples retorno de
uma experiencia.

Basta evocar a prevalencia, na vida humana dos primeiros
meses, de urn ritmo do sono, para que tenhamos boas razoes para
pensar que isso nao e uma apreensao empirica que faz com que em
certo momenta - e assim que ilustro as primeiras aniquilac;oes sim-
b6licas - 0 ser humano se despregue do dia. 0 ser humano nao
~sUi, como tudo nos leva a pensar que 0 animal esta, simples mente
Imel'SO em urn fenameno de alternancia do dia e da noite. a ser
h~mano poe 0 dia como tal, e com isso 0 dia vem a presen<;a do
dia - contra urn fundo que nao e urn fundo de noite concreta, mas a
ausencia possivel de dia, onde a noite se aloja, e inversamente alias.
a dia e a noite SaG muito cedo c6digos significantes e nao expe-
riencias. Eles sao conota<;oes, e 0 dia el11pfrico e con~reto nao vcm
ali senao como correlativo imaginario, na origem, muito cedo.

Af esta minha suposic;ao, e uma vez que eu falo do ponto de
vis/ta gene~ico, nao devo de modo algum justifica-Ia na experiencia.
Ha llecessldade estrutural de por uma etapa primitiva em que apare-
cem no mundo os significantcs como tais.

~sse nivel deixando-Ihcs numa certa confusao, eu Ihes proponho
as cOlsasde uma forma dogmatica. 0 que detesto _ voces sabem
que minha maneirae dialetica.

Antes que a crianc;a aprenda a articular a linguagem, cumprc-
nos sup or que apareccm significantes que ja SaG da ordem simb6lica.
Quando falo de uma apariC;ab primitiva do significante, e algul1lfl
coisa que implica a linguagel1l. Isso nao faz senao juntar-se com

essa aparic;;ao de urn ser que nao esti em parte alg~m~, o.dia. () <il:l
enquanto dia nao e urn fenomeno, 0 dia enquanto dla ImplIca a CO(lll

tac;;ao simb6lica, a altern an cia fundamental do vocal conotando pre
sen<;a e ausencia, sobre a qual Freud faz girar toda a sua no<;ao do
alem do principio do prazer. . _ . / . .

E exatamente esse campo de artlculac;;ao simbohca que VlS()
aaora em meu discurso, e e ai que se produz a Verwerfung.

b Eu me reaozijo de que alguns de voces se atormentem a respeito
dessa V crwerfl~ng. Freud afinal de contas nao fala disso muitissimas
vezcs, e fui pega-Ia nos dois ou tres cantos onde _cIa se d~ixa sur-
preender, e mcsmo algumas vezes ali onde ela nao se delxa, mas
on de a compreensao do texto exige que ela seja suposta.

A respeito da Verwerfung, Freud diz que 0 sujeito nao qu~ri(l
nada saberda castraf;ao, mesmo no sentido do recalque. Com efelto,
no senti do do recalque, sabe-se ainda algo daquilo de que Hem mes-
mo nao se quer, de uma certa maneira, nada saber, e cabe a analise
nos ter mostrado que se sabe isso muitfssimo bem. Se ha coisas de
que 0 paciente nao quer nada saber, mesmo no senti do do recalque,
isso supoc urn outro mecanismo. E como a palavra Verwerfung
aparece em conexao direta com essa frase e tambem com algumas
paginas antes, eu me apadero dela. Nao me prendo especialmentc'
ao tcrmo, prendo-me ao que ele quer dizer, e creio que Freud quis
dizer isso.

Objetam-me, da maneira mais pertinente, deva dize-lo, que
quanta mais a gente se aproxima do texto, menos se c?nsegue eom-
preende-Io. E justamente por isso que e preciso fazer Viver urn text~
pelo que segue e pelo que precede. E sempre pelo que segue que c
preciso eompreender um texto. _. / .

Aqueles que mais me fazem objec;;oes me propoem, alIas, Ir

buscar, em outro texto de Freud, alguma coisa que nao seria a
Verwerfung mas, par exemplo, a Verleugnung - e curiosa vel' estc
ver proliferar em Freud. Nunca lhes dei uma liC;ao puramente se-
mfmtica sobre 0 vocabuhirio de Freud, mas lhes garanto que lhes
podcria oferecer imediatal1lente uma boa duzia. Eu comec;aria por
Ihes falar das conotac;ocs bancarias de todos esses term os, a convcr-
sao, 0 lanc;amcnto etc., e isso nos lcvaria longe, ate as impIicay(ll'';
primeiras dessa aproximac;ao direta que Freud teve dos fen{llll l' 110',

da neurose. I'v1as nao podemos nos eternizar nesses modos de ahol
dagern. Confiem em mim urn poueo no que concerne ao trah:t1il"
de senti do. Se escolhi Verwerfung para me fazer comprcelldn. i:;',l'
e fruta de um amac1urecimento, meu trabalho me COndll/,ill :1 i:,'",
Pclo menos par um certo tempo, peguem a weu mc1 1:11 ('01110 ,'11

lhes ofercc;o. e se encarreguem de fazer alguma coisa dt'll'.



. Essa Verwerfung esta implicada no texto da Verneinung, que
~Ol comentada ~qui ha dois anos pelo Sr. Jean Hyppolite, e e por
ISS~ que resolvi publicar sua interven<;ao no primeiro numero da
revista La Psychanalyse. Ali, voces poderao ver com 0 texto na
mao,. se, sim .ou nao, tinhamos razao, Hyppolit; e eu, de nos ter
cngajado na VIa da Verneinung.

0. tex~o. de Freud, incontestavelmente brilhante, esta longe de
ser satlsfatono. Isso confunde tudo, isso nao tern nada a ver com
uma Verdriingung.

De que ~e ~r~ta quan~o fal? de Verwerfung? Trata-se da rejei-
~ao de urn slgmflcante pnmordlal em trevas exteriores, significante
que faHara desde entao nesse nive!. Eis 0 mecanismo fundamental
que ~uponho na ~asc da paran6ia. Trata-se de urn processo pri-
mordIal de exclusao de urn dentro primitivo, que nao e 0 dentro
do corpo, ~as .aquele de urn primeiro corpo de significante.
. . E no mtenor desse corpo primordial que Freud supoe se cons-

tItUlr 0 ~u~?o da realidade, como ja pontuado, ja estruturado em
term:,s slgniflcantes. Freud descreve entao todo 0 jogo da aproxi-
ma~ao da represcnta<;ao com esses objetos ja constituidos. A pri-
~eITa apreensao da realidade pelo sujeito e 0 julgamento da existen-
CIa, que consiste em dizer - Isso nao e meu sonho ou minha
alucina<;ao ou minha representa<;ao, mas urn objeto.

Trata-se ---:-e Freud. que. fala aqui, nao eu - de urn por a
pr?~a do extenor pelo mtenor, da constitui<;ao da realidade do
SUjelto na redescoberta do objeto. 0 objeto e reencontrado numa
b~sca, alias. nao se_encontr~ jamais 0 mesmo objeto. Essa constitui-
~~o da reahdade, tao essencIaI para a explica<;ao de todos os meca-
msmos de repeti<;ao,.inscreve-se na base de uma primeira biparti<;i:io,
a qual rec?bre cun?same~te certos mitos primitivos, que evocam
alguma COlsa de pnmordlalmente manco que foi introduzido no
a.cesso do suje!to. a realidade humana. Eis 0 que e suposto por essa
smg~lar anter~ondade que, na V.erneinung, Freud da ao que ele
e~phca a.naloglcamente como urn julgamento de atribui<;ao, em rela-
~ao ao julgamento de existencia. Ha na dialetica de Freud uma
primeira divisao do born e do ruim que s6 pode ser concebida se a
mterpretamos como a rejei<;ao de urn significante primordial.

o que qu~r di~er 0_ significante primordial? E claro que, de
modo bem prCCISO,ISso nao quer dizer nada.

o que explico ai a voces tern todas ascaracteristicas do mito
que eu me sentia prestes a passar levemente para voces nessa ocasiao'
e que 0 Sr. Marcel Griaule lhes relatou no ana passado - a divisa;
em quatro da placenta primitiva, 0 primeiro e a raposa que, arran-
cando sua parte de placenta, introduz urn desequilibrio donde de-

corre 0 cicIo que vai interessar a divisao dos campos, os villculo:,
de parentesl;:o etc. 0 que lhes conto e tambem urn mito, pois U;I<I

creio de modo algum que haja em parte alguma urn momento, 1I111<l

etapa em que 0 sujeito adquire em primeiro lugar 0 significallte
primitivo, e que depois disso 0 jogo das significa~oes e introduzido,
e que depois disso ainda, significante e significado tendo se dado
os bra<;os, entremos no dominio do discurso.

Ha ai, noentanto, uma representa<;ao que e tao necessaria que
estou bastante a vontade para da-la, para satisfazer as exigencias
de voces, mas tambem porque 0 pr6prio Freud vai nesse sentido,
e preeiso ver como.

Na carta a Fliess numero 52, Freud retoma 0 circuito do
aparelho psiquieo.

Voces conhecem, eu 0 espero, as cartas a Fliess, que nos foram
liberadas por algumas maos testamentares ou testemunhais com
uma serie de cortes e de expurgos que 0 leitor, seja qual for a justi-
fica<;ao disso, nao pode deixar de sentir como escandalosa. Nada
poderia iustificar que urn texto seja cortado no ponto em que urn
complemento, fosse ele considerado como caduco ou mais fraco, nos
esclareceria sobre 0 pensamento de Freud.

o aparelho psiquico que ocupa Freud nao e 0 aparelho psiquico
tal como 0 concebe urn professor atras de uma mesa e diante de
urn quadro-negro, 0 qual lhes da modestamente urn modelo, que,
enfim, parece funcionar - isso funciona bem ou isso funciona mal.
pouco importa, 0 import ante e ter dito alguma coisa que parece
sumariamente se assemelhar ao que se chama realidade. Para Freud,
trata'-se do aparelho psiquico de seus doentes, nao do individuo
ideal, e e isso que 0 introduz nessa fecundidade verdadeiramentc
fulgurante que se ve, mais ainda do que em qualquer outra partc,
nessa famosa carta 52. 0 que ele procura explicar nao e qualquer
estado psiquico, mas aquilo de que ele partiu, porque s6 ha isso
qUe seja acessivel e se revel a fecundo na experiencia da cura ~--
os fenomenos de memoria. 0 esquema do aparelho psiquico 1'111

Freud e feito para explicar fenomenos de memoria, isto e, 0 que
nao vai bem.

Nao convem acreditar que as teorias gerais da mcm(lria que
foram dadas sejam particularmente satisfatorias. Nao <5 PoJ'(llWvo,.•..,
san psicanalistas que estao dispensados de ler os trahalhos !IllS I':;i, '.,
logos, alguns fizeram coisas sensatas, encontraram, em cxpni,'II'LI'.



valiosas, discordflllcias singulares - voces verao os seus embar~os,
Os subterfugios a que recorrem para tentar explicar 0 fenomeno da
reminiscencia. A experiencia freudiana mostra, porem, que a me~
moria que interessa it psicanalise e absolutamente distinta daquilo
de que falam os psicologos quando nos mostram 0 seu mecanismo
no ser animado atormentado pela experiencia.

Vou ilustrar 0 que quero dizer.
o polvo. E 0 animal mais bonito que existe. Ele desempenhou

um papel fundamental nas civiliza~6es mediterri'llleas. No nosso
tempo, pescam-no muito facilmente, colocam-no no fundo de um
pequeno frasco de bocal largo, introduzem nele eletrodos, e olham.
o polvo avan~a seus membros, e de maneira fulgurante os retira.
E percebem que, bem rapido, ele desconfia de nossos eletrodos.
EnUio nos 0 dissecamos, e descobrimos no que Ihe serve de cerebra
um nervo consideravel, nao s6 de aspecto, mas eonsideravel pelo
diametro dos neuronios tais como podem ser vistos ao microscopio.
E isso que lhe serve de memoria, isto e, que, se 0 eortamos no polvo
vivo, pois bern, a apreensao da experiencia vai muito menos bem,
provoca-se altera~ao nos registros da memoria, pOl' isso pensa-se que
c a sede da sua memoria. E pensa-se hoje em dia que a memona
do polvo funciona talvez como uma maquinazinha, a saber, que e
alguma eoisa que trabalha regularmente.

Nao estou ai tao preocupado em distinguir para voces 0 ho-
mcm do animal, pois 0 que ensino a voces e que, tambem no
homem, a memoria e alguma coisa que trabalha regularmente. Po-
rem, a coisa e constituida de mensagens, e uma sucessao de peque-
nos sinais de mais ou menos, que se introduzem uns atras dos
outros, e que ficam girando como as luzinhas eletricas na pra~a do
Opera que acendem e apagam.

A memoria humana e isso. Porem, 0 processo primano, 0
principio do prazer, isso quer dizer que a memoria psicanalitica de
que fala Freud e, ao contrario da do pOlvo, alguma coisa de com-
pletamente inacessivel it experiencia. 0 que significaria senao que
os desejos no inconsciente nao se extinguem jamais, porque aqueles
quc sc extinguem, pOl' defini~ao nao se fala mais deles? Hi os que
nao se extinguem jamais, que continuam a circular na memoria e
que fazem com que, cm nome do principio do prazer, 0 ser humane
rccomece indefinidamente as mesmas experiencias dolorosas, nos
casos em que as coisas se conectaram na memoria de maneira tal
que persistem no inconsciente. 0 que digo ai e apenas a simples
articula~ao do que em principio voces ja sabem, mas que e, natu-
ralmente, 0 que voces sabem como se nao 0 soubessem. Procuro

fazer nao so que voces saibam, mas mesmo que reconhcl(am qlle

o sabem.
A memoria freudiana nao se situa numa especie de continuu

da rea~ao it realidade considerada como fonte de exeita~ao, E sur-
preendente que tenhamos de nos desgastar tanto, quando Freud nau
fala de outra coisa - desordem, restri~ao, grava~ao, nao e simplcs-
mente 0 vocabuhirio dessa carta, e disso mesmo que se trata. 0
que hci de essencialmente novo na minha teoria, diz Freud, e a afir-
mariio de que a memoria niio e simples, ela e gravada de diversas
maneiras.

Quais san entao seus diversos registros? E sobretudo ai que
essa carta me da argumentos para 0 debate, e eu 0 lamento, pois
que voces van se precipitar em cima dela, e voces dirao para si
m~smos - Sim, e assim nessa carta, mas na carta vizinha, niio 0 e. E
assim em todas as cartas. E a propria alma do desenvolvimento do
pensamento freudiano. Sem 0 que uma infinidade de coisas nao
seriam explicaveis. Ele teria se tornado junguiano pOl' exemplo.

Entao, esses registros, 0 que sera que e isso? Voces van ver
aparecer alguma coisa que nunc a viram, porque ate 0 momenta
existem para voces 0 inconsciente, 0 pre-consciente e 0 consciente.
Sabe-se desde ha muito tempo que 0 fenomeno de consciencia e 0

fenomeno de memoria se excluem, Freud formulou isso nao s6 nessa
carta, mas no sistema do processo do apareIho psiquico que ele
oferece no fim da Interpretariio de sonhos. E para ele uma verdade
que nao se pode dizer absolutamente experimental, e uma necessi-
dade que se imp6e a ele a partir do manejo da totalidade do sistema.
e ao mesmo tempo se sente que ha ai um primeiro a priori signifi-
cante de seu pensamento.

No inicio do circuito da apreensao psiquica, ha a percep<;ao,
Essa percep~ao implica a consciencia. Isso deve ser alguma coisa
como aquilo que ele nos mostra em sua famosa metcifora do bloco
magico.

Esse bloco magico e feito de uma especie de substancia cor de
ardosia sobre a qual ha uma lamina de acetato. Voces escrevem no
acetato e quando voces 0 levantam, nao ha mais nada, ele esta
sempre virgem. Em compensa~ao, tudo 0 que voces escreveram cm
cima reaparece como sobrecarga na substflllcia Iigeiramente adercntc,
que permitiu a inscri~ao do que voces escrevem pelo fato de quc a
ponta de seu lapis faz 0 acetato colar com esse fundo que aparcn'
momentaneamente escurecendo-o de leve. Ai esta, voces sahcm, a
metafora fundamental pOl' onde Freud explica 0 que concchc CUIIIU
mecanismo do jogo da perCeP9aO em suas rela96es com a Illcrl){"1;1



Que memoria? A memoria que the interessa. Nessa memona,
ha duas zonas, a do inconsciente e a do pre-consciente, e depois do
pre-consciente ve-se surgir uma consciencia acabada que nao po-
deria ser senao articulada.

As necessidades de sua propria concep<;:aodas coisas se mani-
festam naquilo que entre a Verneinung, essencialmente fugidia, que
desaparece logo que aparece, e a constitui<;:aodo sistema da conscicn-
cia, e mesma ja do ego - .ele 0 chama 0 ego oficial, e aficial em
alemao quer dizer officiel em frances, no dicionario ele nem mesmo
e traduzido -, ha os Niederschrift, ha tres deles. Temos ai 0 tes-
temunho da elabora<;:aode Freud de uma primeira apreensao do que
pode ser a memoria em seu funcionamento analitico.

Freud da aqui pontos de verifica<;:aocronologicos, ha sistemas
que se constituem por exemplo entre zero e urn ana e meio, depois
entre um ana e meio e quatro anos, depois entre quatro e oita
anos etc. Mas, apesar de ele nos dizer isso, nao temos de pensar,
mais do que ainda ha pouco, que esses registros se constituem
sucessivamente.

Por que os distinguimos, e como eles nos aparecem? Eles nos
aparecem no sistema da defesa, que consiste nisto: ele nao reaparece
num registro das coisas que nao nos causam prazer. Estamos ai,
portanto, na economia oficial, e ai que nao nos lembramos do que
nao nos agrada. Nao nos lembramos das coisas que nao causam
prazer. Isso e completamente normal. Que chamemos isso de defesa,
nem por isso e algo patologico. E mesmo 0 que e preciso fazer -
se esquecemos as coisas que nos sac desagradaveis, so podemos
ganhar com isso. Vma n0ltaO da defesa que nao parte dai falseia
toda a questao. 0 que da a defesa seu carater patologico e que, em
tome da famosa regressao afetiva, manifesta-se a regressao topica.
Vma defesa patologica, quando ela se manifesta de maneira indo-
minavel, provoca entao ressonancias injustificaveis, porque 0 que
vale em urn sistema nao vale em outro. E dessa confusao dos me-
canismos que resulta a desordem, e e a partir dai que falamos de
sistema de defesa patologico.

Para bem compreende-Io, vamos partir do melhor fenomena
conhecido, de que Freud sempre partiu, aquele que explica a exis-
tencia do sistema Unbewusstsein.

o mecanismo da regressao topic a e aqui inteiramente claro no
nivel do discurso realizado que e aquele do oficial ego. Encontra-se
ai uma superposi<;:aode acordos e de coerencias entre os discursos,
o significante e 0 significado, que constitui as inten<;:6es,os lamentos,
a obscuridade, a confusao na qual vivemos, e gra<;:asa que sempre
ternos, quando expomos alguma coisa, esse sentimento de discor-

dancia de nunca estar inteiramente no que queremos dizcr. t,: i~;~;",
a realidade do disClUrso. Ainda assim sabemos bem que 0 sil',lIill
cado esta suficientemente preso em nosso discurso para nossos lIS( )~;

de todos os dias. E quando queremos fazer urn pouco melhor, Chl'-

gar a verda de, que ficamos em plena desordem, e com justa razao.
E alias porque a maior parte do tempo abandonamos a partida.

Entre a significa<;:aoe 0 significante, ha realmente uma rela<;:ao,
que e aquela que fomece a estrutura do discurso. 0 discurso, scja
o que voces ouvem quando me escutam, e que existe - a prova c
que as vezes voces nao 0 compreendem -, e uma cadeia temporal
significante. Mas ao nivel da neurose, que fez ser descoberto 0

dominio do inconsciente freudiano enquanto registro de memoria,
o camarada, em vez de se servir das palavras, se serve de
tudo 0 que esta a sua disposi<;:ao, ele esvazia os bolsos, endireita
as cal<;:as,coloca ai as suas fun<;:6es,as suas inibi<;:6es,entra dire i-
tinho no jogo, ele mesmo se passa para tras com isso, com signifi-
cante, e ele que se toma 0 significante. Seu real, ou seu imaginario,
entra no discurso.

Se isso' nao sac as neuroses, se nao e isso que Freud ensi-
nou, eu desisto.

No campo problematico dos fenomenos da Verneinung, acon-
tecem fenomenos que devem provir de uma queda de nivel, da
passagem de um registro para outro, e que se manifestam curiosa-
mente com 0 carater do negado e do desmentido - e posta eomo
nao sendo existente. Ai esta uma propriedade primeirissima da lin-
guagem, ja que 0 simbolo e como tal conota<;:ao da presen<;:ae da
ausencia.

Isso nao esgota a questao da fun<;:aoda nega<;:aono interior da
linguagem. Ha uma ilusao de priva<;:aoque nasce do uso comum
da nega<;:ao.Alem do mais, todas as linguas comportam toda uma
gama de nega<;:6es,que mereceriam cada uma urn estudo - a ncga-
<;:aoem frances, a nega<;:aoem chines etc.

o importante e isso. 0 que parece ser uma simplifica<;:aono
discurso encobre uma dinarnica, mas esta nos escapa, e secreta. Ha
ilusao em crer que uma Verneinung se constat a simplesmente na
insistencia do sujeito em dizer a respeito de um sonho Nao e meu
pai, tado 0 mundo sabe por experiencia propria, 0 sujeita acusa ()
lance da interpreta<;:ao e acaba por dizer que e seu pai, e, como
ficamos contentes, nao vamos mais adiante. 0 sujeito lhes diz ---
Eu nao estou com vontade de the dizer uma coisa desagrad{lvl'I.
Ai, e uma coisa total mente outra. Ele 0 diz amavelmente, mas, por
mdo de uma dinamica cujo imediatismo e sensivel, ele esta cl'd iV;1

mente dizendo alguma coisa de desagradavel. E porque sentimos i~;~;"



que acordamos para 0 misterio que pode representar essa ilusao de
priva~ao. Pensem no que Kant chamou uma grandeza negativa. em
sua fun~ao, nao so de priva~ao, mas de subtra~ao, em sua positivi-
clade verdadeira.

A questao da Verneinung permanece toda ela em suspenso. 0
importante e perceber que Freud so pode concebe-Ia colocando-a
em rela~ao com alguma coisa de mais primitivo. Ele admite formal-
mente na carta 52 que a Verneinung primordial comport a uma pri-
meira sinaliza~ao, Wahrnehmungzeichen. Ele admite a existencia
desse campo que chama do significante primordial. Tudo 0 que ele
diz a seguir nessa carta sobre a dinamica das tres grandes neuro-
psicoses as quais ele se prende, histeria, neurose obsessiva, paranoia,
sup6e a existencia desse estado primordial que e 0 lugar eleito do
que chama a Verwerfung.

Para compreender isso, refiram-se ao que Freud constante-
mente levou em conta, a saber: que e preciso sempre supor uma
organiza~ao anterior, pelo menos parcial, de linguagem, para que
a memoria e a historiciza~ao possam funcionar. Os fenomenos de
memoria pelos quais Freud se interessa sempre sac fenomenos de
linguagem. Em outros termos, e preciso ja ter 0 material signifi-
cante para fazer significar seja 0 que for. No Homem dos lobos, a
impressao primitiva da famosa cena primordial permaneceu la du-
rante anos, nao servindo para nada, e no eatanto ja significante,
antes de ter 0 direito de exprimir seu efeito na historia do sujeito.
o significante e, pois, dado primitivamente, mas de nao e nada
enquanto 0 sujeito nao 0 faz entrar em sua historia, que toma sua
importancia entre urn ano e meio e quatro anos e meio. 0 desejo
sexual e com efeito 0 que serve ao homem para se historicizar, na
medida em que e nesse nivel que se introduz pela primeira vez
a lei.

Vejam agora 0 conjunto da economia do que nos traz Freud
com esse simples esquema dessa pequena carta. Isso e confirmado
por mil outros textos. Urn de voces, a quem eu felicitava por levan-
tar a contradi~ao do que esta sendo elaborado aqui, fazia-me a
observa~ao de que 0 fim do texto do Fetichismo se refere muito
diretamente ao que lhes estou explicando. Freud oferece ai uma re-
visao essencial a distin~ao que fez entre neurose e psicose, dizendo
que, nas psicoses, a realidade e remanejada, que uma parte da reali-
dade e suprimida, e que a realidade nunca e verdadeiramente esco-
tomizada. E, no fim de contas, voces verao isso de acordo com 0
contexto, a uma deficiencia, a urn buraco do simbolico que ele se
refere, mesmo se no texto alemao e 0 termo realidade que e em-
pregado.

Voces nao viram qual era 0 fenomeno primordial lju;\IIlI() 1111

apresentei casos concretos, pessoas que come~am a nadar 11;1 1",1
cose? Eu lhes mostrei uma delas que acreditava ter reccbidll till I

convite de uma personagem que se tinha tornado 0 amigo e 0 alIel'
radouro essencial de sua existencia. Essa personagem se retira, c ciLI
numa perplexidade ligada a um correlato de certeza, que e aquilo
por que se da a conhecer a abordagem do campo interdito cuja
aproxima~ao constitui por si mesma a entrada na psicose.

Como sera que se entra nela? Como 0 sujeito e levado, nao a
se alienar no outro com a minusculo, mas a se tornar essa alguma
coisa que, do interior do campo onde nada pode ser dito, faz apelo
para todo 0 resto, para 0 campo de tudo 0 que pode ser dito? Nao
e alguma coisa que evoca 0 que voces veem manifcstado no caso
do presidente Schreber? - a saber: esses fenomcnos de franja ao
nivel da realidade que se tornou significativa para 0 sujeito.

o delirio deles, os psicoticos 0 amam como amam a si mesmos.
Dizendo isso, Freud, que nao fez ainda 0 seu artigo sobre 0 narci:
sismo, acrescenta que e ai que jaz 0 rilisterio de que se trata. E
verdade. Qual sera a rela~ao do sujeito com 0 significante que dis-
tingue os proprios fenomenos da psicose? 0 que faz com que 0
sujeito caia totalmente nessa problematica?

Eis as quest6es que nos colocamos este ano, e eu espcro que
as farei avan~ar para voces antes das ferias.





Do mundo pre-verbal.
Pre-consciente e inconsciente.
Signo, trat:;o, signijicante.
Uma lzisteria traumatica.

Chegamos ao ponto em que a amilise do texto sehreberiano
levou a insistir sobre a importaneia dos fenomenos de linguagem
na economia da psicose. E nesse sentido que se pode falar de estru-
turas freudianas das psieoses.

Que fun<;ao tern esses fenomenos de linguagem nas psicoses?
Seria surpreendente que a psicamHise nao nos trouxesse UIll

modo novo de tratar a economia da linguagem nas psicoses, Ulll

modo que diferisse absolutamente da abordagem tradicional, que
se conformava com as teorias psicologicas classicas. A nossa refe-
renda 6 diferente - e 0 nosso esquema da comunica<;ao analftiea.

Entre SeA, a fala fundamental que a analise deve revelar,
temos a deriva<;ao do circuito imaginario, que resiste a passagem
daquela. as polos imaginarios do sujeito, a e a', recobrem a rcla<;;10
dita especular, a do estadio do espelho. a sujeito, na corporeidadc



e na multiplicidade de seu organismo, em seu espedagamento na-
tural, que eSHi em a', Se refere a essa unidade imagimiria que e 0
eu, a, onde ele se conhece e se desconhece, e que e aquilo de que
ele fala - ele nao sabe a quem, ja que nao sabe tampouco quem
nele fala.

Eu dizia isso esquematicamente no tempo arcaico destes semi-
narios - 0 sujeito comega por falar dele, e nao fala com voce -
a seguir, ele fala com voce, mas nao fala dele - quando ele tiver
falado dele, que tera sensivelmente mudado nesse meio-tempo, com
voce, teremos chegado ao fim da analise.

Se quisermos situar 0 analista nesse esquema da fala do sujeito
podemos dizer que ele esta em algum lugar de A. Pelo menos el~
deve estar ~i. Se. ele entra no acoplamento da resistencia, justamente
o que. l.he e ensmado na? fazer, entao ele fala a partir de a', e e
no sUJeIto que ele se vera. Isso se produz da maneira mais natural
se ele nao e analisado - 0 que acontece de vez em quando, e direi
mes~o que, p~r urn· cer~o lado, 0 analista jamais e completamente
anahs}a, pela sImples. razao de que e homem, e de que participa, ele
tambem, dos mecamsmos imaginarios que dificultam a passagem
da fala. Trata-se para ele de nao se identificar com 0 sujei-
to, .de se: ba~tante morto para nao ser pego na relagao imagi-
n~r~a, no mten~r da ~ual ele e sempre solicitado a intervir e a per-
mitIr a progressiva migragao da imagem do sujeito em diregao ao S
a coisa a revelar, a coisa que nao tern nome, que so pode encontra;
seu nome na medida em que 0 circuito tiver terminado diretamentc
de S em diregao A. 0 que 0 sujeito tinha a dizer atraves de seu
falso discurso .encontrara m,ais facilmente uma passagem a medida
que a economIa da relagao imaginaria tiver side progressivamente
diminuida.

Vou rapidamente, pois nao estou aqui hoje para refazer-Ihes
toda a teoria do dialogo analitico. Quero simplesmente lhes indicar
que a palavra17 - a ser concebida com 0 acento que isso compor-
ta, solugao de urn enigma, fungao problematica - se situa no Outro
por i.n~ermedi? de quem se realiza toda fala plena, este tu es em qu~
o sUJeIto se situa e se reconhece.

Pois bern, analisando a estrutura do delirio de Schreber no
m?~ento em que ele se estabilizou num sistema que liga 0 eu do
sUJeIto a esse outro imaginario, esse estranho Deus que nao com-
preende nada, que nao responde, que engana 0 sujeito, soubemos
reconhecer que ha, na psicose, exclusao do Outro onde 0 ser se
realiza na confissao da fala.

Os fenomenos em questao na alucinac;ao verbal manifestam na
sua propria estrutura a relac;ao de eco interior em que 0 sujeito esta

relativamente a seu proprio discurso. Eles acabam por sc tornal
cada vez mais insensatos, como se exprime Schreber, esvaziauos de
sentido, puramente verbais, repisamentos, ritornelos sem objcto. ()
que sera portanto essa relagao especial com a fala? 0 que sera que
falta para que 0 sujeito possa acabar par ter necessidade de cons-
truir todo esse mundo imaginario? Para que no interior de si mesma
ele sofra esse automatismo da fungao do discurso? Nao so 0 dis-
cursa 0 invade e 0 parasita, mas ele fica suspenso em sua presens;a.

Que 0 sujeito nao possa, na psicose, reconstituir-se senao no
que chamei a alusao imaginaria, eu lhes mostrei in vivo numa apre-
sentac;ao de doentes. E 0 ponto preciso a que chegamos. A consti-
tuic;ao do sujeito na alusao imagimiria, e este 0 problema que temos
de fazer avans;ar.

Ate 0 momento, a gente se contentou com isso. A alusao
imaginaria parecia muito significativa. Encontrava-se ai todo 0 ma-
terial, todos os elementos do inconsciente. Tem-se impressao de
nunca se terem perguntado 0 que significava, do ponto de vista
economico, 0 fato de que essa alusao em si mesma nao tivesse ne-
nhum poder resolutivo. Percebeu-se isso assim mesmo, mas como
urn misterio, e com 0 progresso do tempo, esforgando-se por apagar
as diferengas radicais dessa estrutura relativamente aquela estrutura
das neuroses.

Em Estrasburgo colocaram-me as mesmas quest6es que em
Viena. _Pessoas que pareciam bastante sensiveis a certas perspectivas
que eu abria, terminavam por me dizer - Como 0 senhor opera nas
psicoses? - como se nao houvesse bastante por fazer, diante de
urn auditorio tao pouco preparado quanta aquele, para insistir no
beaba da tecnica. Eu respondia - A questZio estd em a{:iio um
pouquinho. Sera preciso tentar achar alguns pontos de referencia,
antes de falar da tecnica, e mesmo da receita psicoterapeutica. Insis-
tiam ainda - Niio se pode contudo niio fazer alguma coisa por
eles? - Mas sim, certamente. Para falar disso, esperemos que cerias
coisas sejam isoladas.

Para dar agora urn passe a frente, devemos, como acontecc
muitas vezes, dar urn passo atras e voltar ao carater fascinante que
os fenomenos de linguagem apresentam na psicose - com efeito,
isso e capaz de reforc;ar 0 que chamei ainda ha pouco urn maI-
entendido.

Ouc;o dizer que eu estaria sustentando que tudo 0 que 0 sujcito
tern a nos comunicar, ele 0 articula verbalmente, e que dessa forllla
eu, negaria a existencia, ao que se estci muitfssimo apcgado, d\)
pre-verbal.



nhas premissas concernentes ao discurso inter-humano, 0 malell!l'll
dido seria irremediavel. Ao contrario, considerando a maneira ClHIll'

acredito que os problemas devam ser abordados, ha semprc para
voces a possibilidade de estarem abertos a uma revisao do que l'

dito, de uma forma tanto mais comoda quanta 0 fato de que voees
nao tenham compreendido mais cedo me cabe inteiramente - vo-
ces podem imputar-me isso.

E por essa razao que me permito voltar hoje a urn ponto
essencial.

Nao digo que 0 que e comunicado na rela<;ao analitica passe
pelo discurso do sujeito. Nao tenho absolutamente, portanto, de
distinguir, no proprio fenameno da comunica<;ao analitica, 0 domi-
nio da comunica<;ao verbal do da comunicac;ao pre-verbal. Que essa
comunica<;ao pre ou mesmo extra verbal seja permanente na analise,
isso nao resta duvida, mas se trata de vel' 0 que constitui 0 campo
propriamente analitico.

o que constitui 0 campo analitico e identico ao que constitui
o fenomeno analitico, ou seja, 0 sintoma. E tambem urn numero
enorme de outros fenamenos ditos normais ou subnormais, que nao
haviam sido ate a analise elucidados quanta a seu sentido, esten-
dendo-se para muito alem do discurso e da fala, ja que se trata das
coisas que aconteeem ao sujeito na sua vida quotidiana. Depois os
lapsos, disturbios de memoria, sonhos, mais 0 fenomeno do chiste,
que tern urn valor essencial na descoberta freudiana porque ele per-
mite vel' claramente a coerencia perfeita que tinha na obra de Freud
a rela~ao do fenameno allalitico com a Iinguagem.

Comecemos pOl' dizer 0 que 0 fenomeno analitico nao e.
A analise trouxe imensos esclarecimentos .sobre 0 pre-verbal.

Ele esta, na doutrina analitica, essencialmente ligado ao pre-cons-
ciente. E a soma das impressoes, internas ou externas, das informac;oes
que 0 sujeito recebe do mundo onde vive, das rela<;oes naturais que
tern com ele - se e que 6 verda de que haja no homem rela<;oes que
sejam inteirameme naturais, mas ha algumas, pOl' mais pervertidas
que sejam. Tudo 0 que e da ordem do pre-verbal participa assim
do que podemos chamar uma Gestalt intramundana. La dentro, °
sujeito e a boneca infantil que ele foi, ele e 0 objeto excrementicio,
cle e esgoto, ele e ventosa. A analise nos convocou a explorar esse
mundo imaginario, que participa de uma especie de poesia barbara,
mas ela nao foi em absoluto a primeira a fazer sentir isso, foram
certas obras poeticas.

Estamos ai na iridescencia consideravel da grande signific;l(;;io
afetiva. Para exprimi-la, as palavras vem em abundancia ao sujeito,
elas estao a sua disposi<;ao, tao acessiveis e tao inesgotaveis em SIl;I\

Essa posl<;ao extrema nao deixa de provocar, entre os que se
fixam nela, abjurar;oes bastante vivas, que se .manifestam pOl' duas
atitudes - a mao no corac;ao, relac;ao com 0 que ahama-
remos a atesta<;ao autentica pOl' meio de deslocamentos em dire<;ao
ao alto, e a inclinafiio da cabefa, tida como vindo pesar no prato da
balan<;a, que eu diminuiria a carga pOl' demais a merce do meu
interpelador.

Pode oearrer tambem que me digam - Felizmente, voce niio
e 0 llnico na Sociedade de Psicanalise. Existe tambem uma mulher
de genio, Franfoise Dolto, que nos mostra a funfiio essencial da
imagem do corp0, e nos esclarece sobre a maneira como 0 sujeito
se apoia em suas relafoes com 0 mundo. Ai, nos ficamos muito
contentes de encon'trar uma relafiio substancial, sobre a qual se
brocha sem duvida a relafiio da linguagem, mas que e infinitamente
mais concreta.

Nao estou em absoluto criticando 0 que ensina Fran<;oise
DoIto. Ela faz urn excelente uso de sua tecnica e de sua extraordi-
naria apreensao da sensibilidade imaginaria do sujeito. Ela fala de
tudo isso, e ensina tamb6m aqueles que a escutam a falar disso. Mas
fazer essa observa<;ao nao e resolver a questao.

Nao fico surpreso de que alguma coisa persista como mal-en-
tendido a ser dissipado, mesmo entre as pessoas que creem me
seguir. Nao pensem que eu esteja exprimindo uma decep<;ao. Isso
estaria em desacordo comigo mesmo, pois que Ihes ensino que 0

proprio fundamento do discurso inter-humano e 0 mal-entendido.
Mas nao 6 s6 pOl' essa razao que nao estou surpreso de que

meu discurso possa suscitar uma certa margem de mal-entendido.
E que, al6m disso, se devemos ser coerentes com nossas proprias
no<;oes na pratica, se todo discurso v:iIido deve justamente ser jul-
gado nos proprios principios que ele produz, eu diria que e com
uma intenc;ao expressa, se nao absolutamente deliberada, que pros-
sigo este discurso de tal maneira que Ihes ofere<;o a oportunidade
de nao compreende-lo completamente. Essa margem permite que
voces, voces proprios, digam que acreditam me seguir, isto e, que
fiquem numa posi<;ao problematica, que deixa sempre a porta aberta
para uma retifica<;ao progressiva.

Em outros termos, se eu me arranjasse de maneira a ser faei/-
mente compreendido, isto 6, para que voces tenham totalmente a
certeza de que compreenderam, pois bern, em virtude mesmo de mi-



combina~6es quanta a natureza a qual correspondem. E 0 mundo
da crian~a, no qual voces se sentem a vontade, tanto mais que voces
[oram familiarizados com as suas fantasias - 0 alto vale 0 baixo,
a direito vale 0 avesso etc. A universal equivalencia e a lei deste
mundo, e e mesmo 0 que nos deixa bastante incertos para fixar al
as estruturas.

Esse discurso da significa~ao afetiva alcan~a de imediato as
fontes da fabula~ao. Em compensa~ao, 0 discurso da reivindica~ao
passional, par exemplo, e pobre ao lado, e repete sempre a mesma
coisa.E que ha ali a choque de razao. 0 suporte pre-verbal da
rela~ao imagina.ria se exprime, portanto, de modo bem natural sob
forma de discurso. Encontramo-nos aqui num domfnio familiar,
sempre explorado tanto pela dedu~ao empfrica quanta pela dedu~ao
categorial a priori. A fonte e 0 bazar desse pre-consciente do que
chamamos imaginario e bem conhecido, e1e ja foi felizmente aborda-
do na tradi~ao filos6fica, e pode-se dizer que as ideias-esquemas de
Kant se situam na orla desse dominio - ao menos e ali que elas
poderiam encontrar as suas mais brilhantes credenciais.

A teoria classica da imagem e da imagina~ao e evidentemente
de uma insuficiencia surpreendente. No fim de contas, esse domfnio
e insondavel. Se fizemos progress os notaveis na sua fenomenologia,
estamos longe de domina-Io. Se a analise permitiu descobrir 0 pro-
blema da imagem em seu valor formador, que se confunde com 0

problema das origens, e mesmo 0 da essencia da vida, e certamente
dos bi610gos e dos etiologistas que e preciso esperar progressos. Se
o inventario analitico pennite mostrar certos tra~os de economia
essenciais da fun~ao imaginaria, a questao nem por isso esta
esgotada.

Portanto, esse mundo pre-consciente, sempre pronto a sair na
vida da consciencia, a disposi~ao do sujeito, salvo contra-ordem, esse
mundo, jamais eu disse que ele tinha em si mesmo uma estrutura
de linguagem. Digo, porque e a evidencia, que ele se inscreve nela,
que ele e refundido nela. Mas ele guarda as suas vias pr6prias, as
suas comunica~6es particulares. E nao foi a esse nivel que a analise
produziu a sua descoberta essencial.

Muito surpreendente ever na analise a insistencia na rela~ao
de objeto vir ao ativo de uma preponderancia exc1usiva do mundo
da rela~ao imaginaria, e elidir 0 que e, propriamente falando, 0
campo da descoberta analitica. Pode-se seguir a domina~ao progres-
siva dessa perspectiva 1endo 0 que desde algum tempo 0 chamado
Kris esta produzindo. A respeito da economia dos progressos da
analise, ele insiste no que chama - pois ele leu Freud - os pro-
cessos mentais pre-conscientes, e no carater fecundo da regressao

do eu, 0 que equivale a situar inteiramente no plano do imag;II;lIltl
as vias de aeesso ao inconseiente. Ao contrario, se seguimos hClld,
e claro que nenhuma explora~ao, par mais profunda, par IIIais
exaustiva que seja, do pre-eonseiente, jamais levara a urn fenome!lo
inconsciente como tal. A prevaIencia desmedida da psicologia do
ego na nova escola americana induz a uma miragem que se asseme-
Iha aquela de urn matematico, por n6s suposta ideal, que, tendo
pcrcebido a existencia das grandezas negativas, se poria a dividir
indefinidamente uma grandeza positiva par dais, esperando trans-
par no limite a linha do zero e entrar no dominio sonhado.

E urn erro grosseiro, ainda mais que nao ha nada sabre 0 que
Freud mais insista que na diferen~a radical do inconsciente e do
pr6-consciente. Mas imaginam que, par mais que se diga que h3
uma barreira, isso se passa como quando, depois de se instalar uma
divis6ria num armaz6m de cereais, os ratos acabam par passaro A
imagina~ao fundamental que parece regular atualmente a pratica
analftica e que ha alguma coisa que deve comunicar entre a neurose
e a psicose, entre 0 pr6-consciente e 0 inconsciente. Trata-se de
for~ar, de rilhar, e chegar-se-a a perfurar a parede.

Essa idCia leva as autores que sao urn pouquinho coerentes a
fazer adjun~6es teoricas totalmente surpreendentes, como essa no~ao
de esfera nao-conflitiva, como se diz, no~ao exorbitante, nao pro-
gressiva, mas transgressiva. Nunca se tinha ouvido semelhante coisa,
mesmo na psicologia mais neo-espiritualista das faculdades da alma.
Nunca ninguem tinha pensado fazer da vontade uma instancia que
se situasse num imperio nao-conflitivo. Vemos perfeitamente 0 que
as levam a isso. 0 eu e para eles 0 quadro prevalente dos fenome-
nos, tudo passa pelo eu, a regressao do eu e a unica via de aces~o ao
inconsciente. Onde situar conseqiientemente 0 elemento medIador
indispensavel para conceber a agao do tratamento analitico? - se
nao nessa especie de eu verdadeiramente ideal, no pior sentido da
palavra, que e a esfera nao-conflitiva, a qual se torn a assim 0 lugar
mitico das entificag6es mais incrivelmente reativas.

Em vista do pre-consciente, tal como acabamos de situa-Io,
o que sera 0 inconsciente?

Se digo que tudo 0 que pertence a comunicagao analitica tem
estrutura de linguagem, isso nao quer dizer que 0 inconsciente se
exprima no discurso. A Traumdeutung, a Psicopatologia da vida
quotidiana e 0 Chiste torn am isso transparente - nada dos rodeios
de Freud e explicavel, salvo que 0 fenomeno analitico como tal,
seja ele qual for, 6, nao uma linguagem no sentido em que isso
significaria ser urn discurso - eu nunca disse que e urn discurso - .
mas estruturado como uma linguagem. E nesse sentido que sc fl()(Jt-



di/t;r que e uma variedade fenomenal, e a mais reveladora, das
rda~~es do homem com 0 domfnio da linguagem. Todo fenomenc
anahtIco, todo fenomeno que participa do campo analitico da des-
coberta analftica, daquilo com que lidamos no sintoma e na' neurose
6 estruturado como linguagem. '

.l~so quer diz.er que. e .u~ fenomeno que apresenta sempre a
duphcld~d~ ~ssenclal do ~lgmflcante e do significado. Isso quer dizer
que. o. slgmflcante tern al sua coerencia e seu carater proprios, que
o dlstmguem de qualquer outra especie de signo. Vamos segui-Io
rasto por rasto no domfnio pre-consciente imagimirio.

~artamos. do. sinal biologico. Ha na propria estrutura, na mor-
fologm dos ammms, ~lguma coisa que tern esse valor captante, gral(as
a? qual aquele que e 0 seu receptor, aquele que ve 0 vermelho do
pmtarro,x?, por exemplo, e aquele que e feito para recebe-Io, entram
numa sene de comportamentos, num comportamento doravante uni-
tario que liga 0 portador desse sinal aquele que 0 percebe. Eis 0

que nos da uma ideia precisa do que se pode chamar a significal(ao
natural. ~em procurar de outro modo como isso se elabora para 0

homem, e claro que podemos chegar por uma sucessao de transi-
l(oes a uma depural(aO, uma neutralizal(ao do sinal natural.

. Ha nesse momenta 0 rasto, 0 passo na areia, sinal com que
Robmson nao se engana. Ali, 0 sinal se separa do objeto. 0 rasto,
no que ele comporta de negativo, conduz 0 sinal natural a urn
limite onde ele e evanescente. A distinl(ao do sinal e do objeto e
aqui cla~fssma, ja que 0 rasto e justamente 0 que 0 objeto deixa,
que partm alhures. Objetivamente, nao e necessario nenhum sujeito
que reconhel(a 0 sinal para que ele esteja ali - 0 rasto existe mes-
mo se nao ba ninguem para olba-Io.

. A.l?artir de quando passamos ao que e da ordem significante?
o slgmflcantc pode estender-se a muitos elementos do dominio do
sinal. Mas 0 significante e urn sinal que nao remete a urn objeto,
mesmo sob a forma de rasto, embora 0 rasto anuncie no entanto
o seu c~rater essencial. Ele e tambem 0 sinal de uma a~sencia. Mas:
n.a medlda em que ele faz parte da linguagem, 0 significante e urn
s~na!.que remet~ a. urn outro sinal, que e como tal estruturado para
slgniflcar a ausencm de urn outro sinal, em outros termos, para se
opor a ele num par.

Eu lhes falei do dia e' da noite. 0 dia e a noite nao e de modo
~lg~m algo que seja ?~finivel pela e~periencia. A experiencia pode
mdlcar apenas uma sene de modulal(oes, de transformal(oes, e mes-
mo uma pulsal(ao, uma alternancia da luz e da obscuridade com
t~das as s.uas transil(o~s. A linguagem comel(a na oposil(ao' - 0
dm e a nOlte. E a partIr do momenta em que ha 0 dia como signi-

ficante, esse dia e entregue a todas as vicissitudes de um jogo pOI

meio do qual ele acabara por significar coisas bem diversas.
Esse carater do significante marca de maneira essencial tudo

o que e da ordem do inconsciente. A obra de Freud, com a sua
enorme armadura filologica jogando ate na intimidade dos fenoJllt;-
nos, e absolutamente impensavel se nao se coloca no primeiro plano
a dominancia do significante nos fenomenos analiticos.

Esse lembrete deve nos levar urn passo mais adiante.

Eu lhes falei do Outro da fala, na medida em que 0 sUJelto
af se reconhece e se faz reconhecer. Ai esta, numa neurose, 0 ele-
mento determinante, e nao a perturbal(ao. de tal relal(ao, seja ela
oral, anal e mesmo genital. Sabemos muitfssimo bem 0 quanta nos
embaral(a 0 manejo da relal(ao homossexual, ja que evidenciamos
a sua permanencia em sujeitos cuja diversidade e grande no plano
das relal(oes instintivas. Trata-se de uma questao que se coloca para
o sujeito no plano do significante, no plano do to be or not to be)
no plano de seu ser.

Quero ilustrar isso para voces atraves de urn exemplo, uma
velha observal(ao de histeria traumatica - nenhum vestigio de ele-
mentos alucinatorios.

Se a escolhi, e que ela poe em agao no primeiro plano esse
fantasm a de gravidez e de procrial(ao que e dominante na hist6ria
do presidente Schreber, ja que seu delirio conduz a isto: que uma
nova humanidade de espirito schreberiano deve ser reengendrada
por ele.

Trata-se de uma observal(ao que se deve a Michael Joseph
Eissler, urn psicologo da Escola de Budapeste, e recolhida no fim
da guerra de 1914-18, que nos conta a historia de urn tipo que 6
condutor de bonde durante a revolul(ao hungara.

Ele tern trinta e tres anos, e urn protestante hungaro - auste-
ridade, solidez, tradil(ao camponesa. Ele abandonou sua familia no
fim da adolescencia a fim de ir para a cidade. Sua vida profissionaJ
esta marcada por mudanl(as que nao SaD sem significal(ao - pri-
meiramente ele e padeiro, depois trabalha num laboratorio qufmico,
enfim, e condutor de bonde. Ele puxa a sineta e picota as passa-
gens, mas tambem foi motorneiro.

Urn dia, ele desce do veiculo, tropel(a, cai no chao, e carras
tado alguns metros. Fica com urn galo, uma dor do lado esqw'rdll.
E levado ao hospital, onde se dao conta que ele nao tcm 1l:1(1a dt'



grave. Dao-Ihe uns pontinhos no couro cabeludo para fechar a fe-
nda. Tudo se passa bem. Ele torn a a sair depois de ter sido exami-
nado em _todos os pontos. Ele foi bem radiografado, asseguram-se
de que nao ~em nada. ~esmo ele contribuiu nisso com a sua parte.

E depOls, progresslvamente, ele se toma propenso a crises que
se c~racterizam pela intensificagao de uma dor na primeira costela,
dor que se propaga a partir desse ponto, eleva 0 sujeito a urn
estado de mal-estar crescente. Ele se estende, deita-se do lado es-
querdo, pega urn travesseiro que 0 imobilize. E as coisas persistem
e se agravam com 0 tempo. As crises duram varios dias voltam
periodicamente. Elas aumentam cada vez mais, ate ao ponto de
acarretar verdadeiras perdas de sentido no sujeito.

Tomam a examina-Io em todos os pontos. Nao encomram
absolutamente nada. Pensam numa histeria traumatica, e 0 enviam
ao nosso autor, que 0 analisa.

o homem participa da primeira geragao analitica, ve os feno-
menos com muito frescor, explora-os de tras para diante. Entre-
t~nto, e~sa _observagao e de 1921, e ela participa ja da esp6cie de
slstematlzagao que comega a marcar correlativamente, parece, a
observagao e a pratica, e que vai produzir esta virada de onde
surgira a inversao que insistira na analise das resistencias. Eissler ja
csta extremamente impressionado pela nova psicologia do ego. Em
co~pensagao, ele conhece bem as coisas mais antigas, as primeiras
anahses de Freud sobre 0 carater anal, ele se recorda da id6ia se-
gundo a qual os elementos economicos da libido podem desempe-
?har urn pa~el decisivo na formagao do eu. E sente-se que ele se
mteressa mUlto p~lo eu de seu sujeito, pelo seu estilo de compor-
tamento.' pelas COlsas que traduzem nele os elementos regressivos,
na medlda em que se inscrevem nao s6 nos sintomas, mas na es-
trutura.

Ele assinala com muita pertinencia as curios as atitudes do sujei-
to. Ap6s a primeira sessao, 0 sujeito se senta bruscamente no diva
e se poe ~ olha-Io com olhos saindo das 6rbitas, boquiaberto, como
se. ~escob:lsse urn monstro inesperado e enigmatico. Outras vezes, 0
sUJelto da mostras bastante surpreendentes de transferencia. Vma
vez, em particular, ele se endireita bruscamente, para de novo cair
na 1?osigao anterior, mas com 0 nariz contra 0 diva expondo ao
a~ahsta suas pernas. pendentes de uma forma cuja significagao geral
nao escapa ao anahsta.

Esse sujeito e suficientemente bem adaptado. Ele tern com seus
camaradas relag6es que sac as de urn sindicalista militante meio
Jider, e se interessa muito pelo que 0 liga socialmente a el~s. Ele
goza nesse meio de urn prestfgio incontestaveI. 0 nosso autor nota

igualmente a maneira particular como seu autodidatismo se exerce,
todos os seus papeis estao bem em ord'em. Voces veem que Eissler
tenta encontrar tragos do canher anal, e progride. Mas a interpre-
tagao que ele acaba par dar ao sujeito de suas tendencias homos-
sexualizantes, deixa-o total mente indiferente - nada se modifica.
Ha esse mesmo batente que Freud encontrava com 0 homem dos
lobos alguns anos antes, e cuja chave nao 6 inteiramente dada por
cle naquele caso, porque sua pesquisa tinha entao urn outro objeto.

Olhemos mais de perto essa observagao. 0 desencadeamento
da neurose com seu aspecto sintomatico, que torn au necessaria a
intervengao do analista, supoe sem duvida urn trauma, que deve
ter despertado alguma coisa. Na infancia do sujeito, encontramos
traumas as pencas. Ele era bem pequeno, comegava a se por a
engatinhar no chao, sua mae pisou no seu polegar. Eissler nao deixa
de assinalar que naquele momenta alguma coisa de decisivo deve
ter-se produzido, pais que, segundo a vontade da tradigao familiar,
ele teria ap6s aquele incidente comegado a chupar 0 polegar. Voces
estao vendo - castragao - regressao. Encontram-se outras coisas
assim. Ha, porem, urn pequeno inconveniente, IS que se percebe, com
a vinda do material, que 0 que foi decisivo na descompensagao da
neurose nao foi 0 acidente, mas as exames radiol6gicos.

o analista nao ve todo 0 alcance do que ele nos traz, c se
ele tern uma id6ia preconcebida, vai no outro sentido. E par ocasiao
dos exames que 0 colocam sob a mira de instrumentos misteriosos,
que 0 sujeito desencadeia suas crises. E essas crises, a seu sentido,
a sua modalidade, a sua periodicidade, 0 seu estilo, aparecem liga-
dos de forma muito evidente a fantasia de uma gravidez.

A manifestagao sintomatica do sujeito e dominada por esses
elementos relacionais que colorem suas relag6es com os objetos, de
maneira imagimlria. Pode-se reconhecer af a relagao anal, au ho-
mossexual, au isto, au aquila, mas esses elementos mesmos estao
considerados na questao que 6 posta - Sera que sou ou nao al-
guem capaz de procriar? Essa questao se situa evidentemente ao
nfvel do Outro, na medida em que a integragao a sexualidade esta
ligada ao reconhecimento simb6lico.

Se 0 reconhecimento da posigao sexual do sujeito nao esta
ligado ao aparelho simb6lico, a analise, 0 freudismo, nao tern mais
por que existir, nao significam absolutamente nada. 0 sujeito en-
contra 0 seu lugar num aparelho simb6lico pr6-formado que instaura
a lei na sexualidade. E essa lei nao permite mais ao sujeito realizar
sua sexualidade senao no plano simb6lico. E 0 que quer dizer 0

:Edipo, e se a analise nao soubesse disso. ela nao teria descoberto
absolutamente nada.



o que esta em discussao no nosso sujeito, e a questao Quem
sou eu?, ou Sou eu, e uma relagao de ser, e um significante fun-
damental. E na medida em que essa questao foi reanimada como
sendo simbolica, e nao reativada como imaginaria, que foi desenca-
deada a descompensagao de sua neurose, e que seus sintomas ioram
organiz~dos. Sejam quais forem as suas qualidades, a sua natureza,
o matenal a que eles recorreram, estes tomam valor de formula~ao,
de reformulagao, mesmo de insistencia, dessa questao.

Essa chave nao basta pOl' si mesma. Ela e confirmada par
el~ll?entos de ~ua vida ~assada que conservam todo 0 relevo para 0

sUJelto. Ele pode um dIa observar, escondido, uma mulher da vizi-
nhanga de seus pais que soltava gemidos que nao acabavam mais.
Ele a surpreendeu em suas contorgoes, as pernas levantadas, e soube
de que se tratava, tanto mais que, nao chegando ao fim 0 trabalho
do parte, 0 ~edico teve de intervir, e ele viu ser levada par um
corredor a cnanga em pedagos, que foi tudo 0 que se pode tirar.

Alem disso, 0 caniter feminizado do discurso e tao imedia-
~a~ente p~rceptfvel que, quando nosso anaJista participa ao su-
Jelto os pnmelros elementos, ele obtem dele esta observagao: que
o medico que 0 examinou disse a sua mulher - Eu niio consigo
perceber 0 que ele tern. Parece que, se ele fosse uma mulher, eu 0

compreenderia bem melhor. Ele percebeu 0 lado significativo, mas
nao percebeu - pela simples razao de que nao tinha aparelho analf-
tieD, que so e concebfvel no registro das estruturagoes de lingua-
gem - que tudo isso e tao-somente urn material, favoravel certa-
mente, que 0 sujeito utiliza para exprimir a sua questao. Servir-se-ia
tambem de qualquer outro, para exprimir 0 que esta alem de toda
relagao, atual ou inatual, um Quem sou eu? Um homem ou uma
mulher?, e Sou eu capaz de gerar?

Quando se tern essa chave, toda a vida do sujeito se reordena
em sua perspectiva. Fala-se, pOl' exemplo, de suas preocupagoes
anais. Mas em torno de que funciona 0 interesse que ele tern nos
seus excrementos? Em torno da questao de saber se pode haver
nos seus excrementos sementes de frutas ainda capazes de germinar
se postas na terra.

Osujeito tern uma grande ambigao, a de se ocupar com a
criagao de galinhas, e em especial com 0 comercio de ovos. Ele
se interessa pOl' toda especie de questoes relativas a botanica, todas
centra~a~ em tor.no de germinagao. Pode-se mesmo dizer que toda
Uma sene de aCldentes que se passaram com ele na sua profissao
de conduto: de b~nd~ esta .ligada ao espedagamento da crianga que
t;le presenc~ou. Nao e a OrIgem extrema da questao do sujeito, mas
c uma partlcularmente expressiva.

Terminemos pOl' onde comegamos, 0 ultimo acidcntc. Lie l';11

do bonde, que se tornou para ele urn aparelho significativo, l'!t'

tomba, ele da a luz a si mesma. 0 tema unico de fantasia de gra-
videz domina, mas enquanto que? Enquanto significante - 0 con-
texto 0 mostra - da questao de sua integragao a fungao viril, it
fungao de pai. Pode-se notal' que ele se arranjou para desposar ullla
mulher que ja tinha uma crianga, e com a qual ele so pode tel' rela-
goes insuficientes.

o carater prob1ematico de sua identificac;ao simbolica sustenta
toda compreensao possivel da observac;ao. Tudo 0 que e dito, tudo
o que e expresso, tudo a que e gestualizado, tudo 0 que e manifes-
tado, so ganha seu sentido cm fun<;ao da resposta ascI' formulada
sabre esta relac;ao fundamental simb6lica - Sou eu urn hornem,
au sou uma mulher?

Quando eu lhes exponho as coisas assim, voces nao podem
deixar de fazer a aproximac;ao com aquilo em que insisti no caso
Dora. A que sera ela levada com ,efeito, senao a uma questao
.acerca de seu sexo. Nao sabre a sexo que ela tem, mas - 0 que e
ser uma mulher? Os dais sonhos de Dora sao absolutamente trans-
parentes a esse respeito - nao se fala de outra coisa, 0 que e' ser
uma mulher, e, especificamente, 0 que e urn orgiio feminino?
Observem que nos nos encontramos af diante de alguma coisa de
singular - a mulher se interroga sobre 0 que e ser uma mulher,
da mesma forma que 0 sujeito macho se interroga sabre que e ser
uma mulher.

E desse ponto que retomaremos na proxima vez. Valorizarc-
mos as dissimetrias que Freud sempre sublinhou no complexo de
Edipo, e que confirmam a distinc;ao do simb6lico e do imaginario
como retomei hoje.

Para a mulher, a rcalizac;ao de seu sexo nao se faz no com-
plcxo dc Edipo de uma forma sirnetrica ~l do homem, nao pela
identificac;ao com a mae, mas ao contrario peJa identificac;ao com 0

objcto paterno, 0 que Jhe destina um desvio suplementar. Freud
jamais largon essa concepc;ao, 0 que quer que se tenha feito desdc
entao, especialmente das mulheres, para restabelecer a simetria. Mas
a desvantagem em que se acha a mulher quanta ao acesso a idcn-
tidade de seu proprio sexo quanta a sexualizagao como tal, na
histeria transforma-se numa vantagem, grac;as a sua idcntirica(;ao
imagimiria com 0 pai, que Ihe e perfcitamente acessfvcl, em virtude
especialmentc de sua posic;ao na composic;ao do Edipo.

Para 0 homem, em compensagao, 0 caminho sera malS COIll'
plexo.



bolo concebido como uma flor que sobe do fundo, urn desabrochar
do que esta no fundo do homem enquanto tipico. A questao e
saber se 0 simbolo e isso, ou se e, ao contrario, alguma coisa que
envolve e forma 0 que meu interlocutor chama lindamente a criac;:ao.

A segunda parte de minha conferencia concernia ao que result a
na analise do esquecimento da estrutura<;ao significante-significado.
E ai pude indicar aquilo em que a teoria do ego atualmente pro-
1110vidanos circulos nova-iorquinos muda inteiramente a perspec-
tiva na qual devem ser abordados os fenomenos analiticos, e par-
ticipa da mesma oblitera<;ao. Isso redunda, com efeito, em colocar
no primeiro plano a rela<;ao de ego a ego. E a simples inspe<;ao dos
artigos de Freud entre 1922 e 1924 mostra que. 0 eu nao e nada
do que se faz dele atualmente no uso analitico.A QUESTAO HISTERICA (II):

':0 QUE E UMA MULHER?"

Dora e 0 6rgiio feminino.
A dissimetria s;gnificante.
o simb6lico e a procriariio.
Freud e 0 significante.

Se 0 que chamam 0 refor<;o do eu existe, isso s6 pode ser a
acentua<;ao da rela<;ao fantasmatica sempre correlativa do eu, e mais
especialmente no neur6tico de estrutura tipica. No que the concernc,
o refor<;o do eu vai no sentido exatamente oposto ao da dissolu<;ao,
nao somente dos sintomas, que estao propriamente falando em sua
signifidincia, mas podem, dada a oportunidade, ser mobilizados,
mas da pr6pria estrutura.

Qual e 0 sentido do que Freud trouxe com sua nova t6pica,
quando ele insistiu no carater imaginario da fun<;ao do eu? E pre-
cisamente 0 da estrutura da neurose.

Freud coloca 0 eu. em rela<;ao com 0 carater fantasmatico do
objeto. Quando ele escreve que 0 eu tern 0 privilegio do exercicio,
da prova da realidade, que e ele que atesta para 0 sujeito a reali-
dade, 0 contexto nao e duvidoso - 0 eu ai esta como uma miragem,
o que Freud chamou 0 ideal do eu. Sua fun<;ao nao e a de objeti-
vidade, e sim a de ilusao, ela e fundamentalmente narcisica, e e a
partir dela que a sujeito da a nota da realidade a seja 0 que for.

Dessa t6pica resulta qual e, nas neuroses tipicas, 0 lugar do
eu. 0 eu em sua estrutura<;ao imaginaria e para 0 sujeito como
urn de seus elementos. Da mesma forma que Arist6teles formulava
que nao convem dizer 0 homem pensa, nem a alma pensa, e sim
o homem pensa com a sua alma, diremos que 0 nevrosado pOe sua
questao neur6tica, sua questao secreta e amorda<;ada, com 0 seu eu.

A t6pica freudiana do ego nos mostra como uma histerica ou
urn histerico, como urn obsessivo, usa de seu eu para par a questao,
isto e, justamente para nao po-la. A estrutura de uma neurosc {;

Qual e 0 sentido de minha conferencia de ontem a noite sabre
a ~orma<;ao do analista? E que 0 essencial consiste em distinguir
~Uldadosamente 0 simbolismo propriamente dito, ou seja, 0 simbo-
lIsmo enquanto estruturado na linguagem, aquele no qual nos nos
entendemos aqui, e a simbolismo natural. Resumi isso numa f6rmula
- ler na borra de cate niio e ler nos hier6glifos.

Para aquele audit6rio tal como se compunha, era necessaria
faz~r reavivar urn pouco a diferen<;a do significante e do significado.
Del exemplos, alguns humoristic os, dei 0 esquema, e passei as apli-
ca<;6es. Lembrei que a pratica fascina a aten<;ao dos analistas sabre
as form as imagim'trias, tao sedutoras, a significa<;ao imaginaria do
mundo subjetivo quando se trata de saber - e 0 que interessou
a Freud - 0 que organiza esse mundo, e permite desloca-lo. Assi-
~alei qu~ a dinamica dos fenomenos do campo analitico esta ligada
a duphcldade que result a da distin<;ao entre significante e significado.

Nao e por acaso que foi urn junguiano que veio trazer ai 0

termo simbolo. No fundo do mito junguiano, ha, com efeito, 0 sim-



essencialmente uma questao, e e justamente por isso que ela foi
durante muito tempo para nos uma pura e simples questao. 0 neu-
ratico esta numa posi<;ao de simetria,ele e a questao que nos colo~
camos, e e justamente porque ela nos toca tanto quanta ele, que
temos a maior repugnancia em formuhi-Ia em termos mais precisos.

Isso se ilustra no modo como Ihes falo desde sempre da his-
teria, a qual Freud deu 0 esclarccimento mais eminente no caso
de Dora.

Quem e Dora? E alguem que esta preso num estado sintoma-
tico bem claro, so que Freud, segundo ele proprio nos confessa.
cometeu urn erro sobre 0 objeto do desejo de· Dora, na medida
mesma em que ele proprio esta por demais centrado na questao do
objeto, isto e, em que ele nao faz intervir a duplicidade subjetiva
de base que ai esta implicada. Ele se pergunta 0 que Dora deseja,
antes de se perguntar quem deseja em Dora. E Freud termina por
perceber que, neste bale a quatro - Dora, seu pai, 0 Sr. e a
Sra. K. -, e a Sra. K. 0 objeto que verdadeiramente interessa a
Dora, na medida em que ela propria esta identificada com 0 Sr. K.
A questao de saber onde esta 0 eu de Dora fica assim resolvida _
o eu de Dora e 0 Sr. K. A fun<;:aopreenchida no esquema do es-
tadio do espelho pela imagem especular, em que 0 sujeito situa seu
sentido para se reconhecer, onde pela primeira vez ele situa 0 seu
eu, esse pontoextemo de identifica<;:aoimaginaria e no Sr. K. que
Dora 0 coloca. E na medida em que ela e 0 Sr. K. que todos os
seus sintomas adquirem 0 seu sentido definido.

A afonia de Dora se produz durante as ausencias do Sr. K.,
e Freud_ a explica de uma forma muito bela - ela nao tern mais
necessidade de falar uma vez que ele ja nao esta ali, basta apenas
escrever. Isso 0 deixa apesar de tudo· urn pouco perplexo. Se ela
se cala assim, e na realidade porque 0 modo de objetiva<;:ao nao
esta estabelecido em nenhuma outra parte. A afonia sobrevem por-
que I?ora e deixada diretamente em presen<;:ada Sra. K. Tudo 0 que
ela pode entender das rela<;:6esdesta com seu pai gira em tome da
fela<;ao, e a~ esta algo de infinitamente mais significativo para com-
preender a lllterven<;:aode sintomas orais.

A identifica<;:aode Dora com 0 Sr. K. e 0 que faz manter essa
situa<;ao, ate 0 momenta da descompensa<;ao neurotica. Se ela se
queixa .dessa situa<;:ao, isso ainda faz parte da situa<;:ao, pois e na
medida em que esta identificada com 0 Sr. K. que ela se queixa.

Que diz Dora atraves de sua neurose? Que diz a histerica-
mulher? Sua questao· e a seguinte: 0 que e ser uma mulher?
. ~a assim urn aprofundamento na dialetica· do imaginario e do

slmbohco no complexo de Edipo.

o que caracteriza, com efeito, a apreensao freudiana dos fe-
nomenos e que ela mostra sempre os pIanos de estrutura do sin-
toma, apesar do movimento de entusiasmo dos psicanalistas pelos
fenomenos imaginarios remexidos na experiencia analitica.

A proposito do complexo de Edipo, as boas vontades nao
faltaram para sublinhar analogias e simetrias no caminho que tern
de seguir 0 menino e a menina - e 0 proprio Freud indicou muitos
dos tra<;os comuns. Entretanto, jamais cessou de insistir na dissi-
metria essencial do Edipo num e noutro sexo.

A que se prende essa dissimetria? A rela<;ao de amor primario
com a mae, voces me dirao, mas Freud estava longe de estar a{ na
epoca em que come<;:avaa ordenar os fatos que constatava na ex-
periencia. Ele evoca, entre outros, 0 elemento anatOmico, que faz
com que para a mulher os dois sexos sejam identicos. Mas esta ai
bem esquematicamente a razao da dissimetria?

Os estudos pormenorizados que Freud faz sobre esse assunto
sac densfssimos. Nomearei alguns deles - Algumas conseqiiencias
psiquicas da distim;iio anatamica entre os sexos, Sexualidade femi-
nina, A dissoluriio do complexo de Edipo. 0 que eles fazem apare-
cer? - se nao isto: que a razao da dissimetria se situa essencial-
mente ao nivel simb6lico, que ela depende do significante.

Nao ha, propriamente, diremos nos, simboliza<;:aodo sexo da
mulher como tal. Em todo 0 caso, a simboliza<;ao nao e a mesma,
nao tern a mesma fonte, nao tern 0 mesmo modo de acesso que a
simboliza<;ao do sexo do homem. E isso, porque 0 imaginario for-
nece apenas uma ausencia, ali onde alhures ha urn sfmbolo muito
prevalente.

E a prevalencia da Gestalt falica que, na realiza<;:ao do com-
plexo edipico, for<;a a mullier a tomar emprestado urn desvio
atraves da identifica<;ao com 0 pai, e portanto a seguir durante urn
tempo os mesmos caminhos que 0 menino. 0 acesso da mullier ao
complexo edfpico, sua identifica<;ao imaginaria, se faz passando pelo
pai, exatamente como no menino, em virtude da prevalencia da
forma imaginaria do falo, mas na medida em que esta e ela propria
tomada como 0 elemento simbolico central do Edipo.

Se, tanto para a menina como para 0 menino, 0 complexo de
castra<;:ao assume urn valor-pivo na realiza<;ao do Edipo, e muito
precisamente em fun<;ao do pai, porque 0 falo e urn simbolo do
qual nao ha correspondente, equivalente. E de uma dissimetria no
significante que se trata. Essa dissimetria significante determina as
vias por onde passara 0 complexo de Edipo. As duas vias fazem
eles passarem na mesma vereda - a vereda da castra<;ao.



A experiencia do Edipo atesta a predominancia do significante
nas vias de acesso da realiza~ao subjetiva, pois a assun~ao pela
menina de sua situa~ao nao seria de modo algum impensavel no
plano imaginario. Todos os elementos estao ai para que a menina
tenha uma experiencia da posi~ao feminina que seja direta, e si-
metrica a realiza~ao da posi~ao masculina .. Nao haveria obstaculo
algum se essa realiza~ao tivesse de se cumprir na ordem da expe-
riencia vivida, da simpatia do ego, das sensa~6es. E no entanto a
experiencia mostra uma diferen~a surpreendente - urn dos sexos
e for~ado a tomar a imagem do outro sexo por base de sua identi-
fica~ao. Que as coisas sejam assim nao pode ser considerado como
uma pura extravagancia da natureza. 0 fato nao pode ser interpre-
tado senao na perspectiva em que e a ordena~ao simb6lica que
tudo regula.

Ali onde nao ha material simb6lico, ha obstaculo, falha, na
realiza~ao da identifica~ao essencial a realiza~ao da sexualidade do
sujeito. Essa falha provem do fate de que, num ponto, 0 simb6lico
esta falto de material - pois lhe e preciso algum. 0 sexo feminino
tern uma caracterfstica de ausencia, de vazio, de buraco, que faz
com que aconte~a ser menos desejavel que 0 sexo masculino no
que ele tern de provocante, e com que uma dissimetria essencial
apar~a. Se tudo devesse ser discernido na ordem de uma dialetica
das puls6es, nao se veria por que urn tal desvio, uma tal anomalia
seria requerida.

Essa observa~ao esta longe de nos bastar quanta a questao que
esta em jogo, a saber: a fun~ao do eu nos hisiericos macho e femea.
A questao nao esta simplesmente ligada ao material, ao armazem-
acess6rio do significante, mas a rela~ao do sujeito com 0 signifi-
cante em seu conjunto, com aquilo a que pode corresponder 0

significante.
Se falei ontem a noite de seres de linguagem, era para sur-

p~eender meu audit6rio. Os seres de linguagem nao sao seres orga-
lllzados, mas que eles sejam seres, que imprimam suas form as no
homem, nao resta duvida. Minha compara~ao com os f6sseis era
portanto, ate urn certo ponto, totalmente indicada. Contudo e certo
que eles nao tern nem por isso uma existencia substancial em si.

Por urn lado, parece que 0 simb6lico seja 0 que nos entrega
todo 0 sistema do mundo. E porque 0 homem tern palavras que ele
conhece as coisas. E 0 numero das coisas que ele conhece corres-
ponde ao numero das coisas que ele pode nomear. Nao ha de que
duvidar. Por outro lado, nao e duvidoso tampouco que a rela~ao
imaginaria esta ligada a etologia, a psicologia animal. A rela~ao
sexual implica a captura pem imagem do outro. Em outros termos,
urn dos dominios aparece aberto a neutralidade da ordem do co-
nhecimento humano, 0 outro parece ser 0 proprio dominio da ero-
tiza~ao do objeto. E isso que, a primeira vista, se manifesta para n6s.

Ora, a realiza~ao da posi9ao sexual no ser humane esta ligada,
nos diz Freud - e nos diz a experiencia - a prova da travessia
de uma rela~ao fundamentalmente simbolizada, a do f:dipo, que
comporta uma posi~ao que aliena 0 sujeito, isto e, 0 faz desejar 0
objeto de urn outro, e possui-Io por procura~ao de urn outro. En-
contramo-nos portanto ai numa posi~ao estruturada na pr6pria
duplicidade do significante e do significado. E na medida em que
a fun~ao do homem e da mulher e simbolizada, e na medida em
que ela e literalmente arrancada ao dominio do imaginario para ser
situada no dominio do simb6lico, que se realiza tada posi~ao sexual
normal, consumada. E pela simboliza~ao a que e submetida, como
uma exigencia essencial, a realiza~ao genital - que 0 hornem se
viriliza, que a mulher aceita verdadeiramente sua fun~ao feminina.

Inversamente, coisa nao menos paradoxal, e na ordem do
imagimirio que se situa a rela~ao de identifica~ao a partir da qual
o objeto se realiza como· objeto de concorrencia. 0 dominio do
conhecimento e fundamentalmente inserido na primitiva dialetica
paran6ica da identifica~ao com 0 semelhante. E dai que parte a
primeira abertura de identifica~ao com 0 outro, a saber: urn objeto.
Urn objeto se isola, se neutraliza, e como tal se erotiza particular-
mente. Eo que faz entrar, no campo do desejo humane, infinitamente
mais objetos materiais do que os que entram na experiencia animal.

Nesse cruzamento redproco do imagimirio e do simb6lico,
reside a fonte da fun~ao essencial desempenhada pelo eu na estru-
tura~ao da neurose.

Quando Dora se ve interrogar a si mesma sobre 0 que e uma
mulher?, ela tenta simbolizar 0 6rgao feminino como tal. Sua iden-
tifica~ao com 0 homem, portador do penis, e para ela, nessa ocasiao,
urn meio de aproximar-se dessa defini~ao que lhe escapa. 0 penis
lhe serve literal mente de instrumento imaginario para apreender 0

que ela nao consegue simbolizar.
Se h:i muito mais histericos-mulheres que histericos-homens -

e urn fate de experiencia clinica -, e porque 0 caminho da realiza-
Consideremos 0 paradoxo que result a de certos entrecruzamen-

tos funcionais entre os dois pIanos do simb6lico e do imagimirio.



r;:aosimb6lica da mulher e mais complicado. Tornar-se uma mulhel
e interrogar-se sobre 0 que e uma mulher sao duas coisas essencial-
mente diferentes. Eu direi mesmo mais - e porque nao nos tor-
namos assim que nos interrogamos, e ate certo ponto, interrogar-se
e 0 contnlrio de tornar-se. A metafisica de sua posir;:ao e 0 subter-
fugio imposto a realiza9ao subjetiva na mulher. Sua posi9ao e
essencialmente problematica, e ate urn certo ponto inassimilavel.
Mas, uma vez que a mulher e introduzida na histeria, e preciso dizer
tambem que sua posi9ao apresenta uma estabilidade particular, em
virtude de sua simplicidade estrutural - quanta mais simples e
uma estrutura, menos ela revela pontos de ruptura. Quando sua
questao adquire forma sob 0 aspecto da histeria, e facilimo para a
muJher coloca-Ia pela via mais curta, a saber: a da identifica9ao
com 0 pai.

Na histeria masculina, a situa9ao e seguramente muito mais.
complexa. Na medida em que no homem a realiza9ao edipica e
melhor estruturada, a questao histerica tern menos chances de ser
posta. Mas se ela se coloca, qual sera ela? Ha aqui a mesma dissi-
metria que no Edipo - 0 histerico, hornem e mulher, se poe a
mesma questao. A questao do histerico macho concerne tambem
a posi9ao feminina.

A questao do sujeito que evoquei na ultima vez girava em
tomo da fantasia da gravidez. Isso basta para esgotar a questao?
Sabe-se desde ha muito que 0 espeda9amento anatomico, enquanto
fantasmiitico, e um fenomeno histerico. Essa anatomia fantasmatica
tern urn carater estrutural - nao se produz uma paralisia, nem uma
anestesia segundo as vias e a topografia das ramifica90es nervosas.
Nada na anatomia nervosa recobre, seja 0 que for, do que e produ--
zido nos sintomas histericos. E sempre de uma anatomia imaginaria
que se trata.

Podemos agora precisar 0 fator comum a posi9ao ferninina e
a questao masculina na histeria? - fat or que se situa sem duvida
no nivel simb6lico, mas sem talvez a ele se reduzir inteiramente.
Trata-se da questao da procria9ao. Tanto a patemidade como a
maternidade tern uma essencia problematica - sao term os que nao
se situam pura e simplesmente no nivel cia experiencia.

Eu conversava recentemente com urn de meus alunos sobre
problemas, de ha muito levantados, a prop6sito da pratica da cou-
vade, e ele me lembrava os esclarecimentos que os etn6grafos pude-
ram trazer recentemente sobre esse problema. Fatos de experiencia
obtidos a partir de uma investiga9ao levada a cabo, porque e ai que
isso aparece claramente, em tal tribo da America Central, permitem
efetivamente resolver de pronto certas questoes que se colocam

quanta a significa9ao do fenomeno. 0 que agora se ve nesse ponto
e urn questioni;lmento da fun9ao do pai, e do· que ele traz na cria9ao
do novo individuo. A couvade situa-se no nivel de uma questao
concemente a procria9ao masculina.

Nessa via, a elabora9ao seguinte nao lhes parecera talvez
for9ada.

a simb6lico da uma forma na qual se insere 0 sujeito no nivel
de seu ser. E a partir do significante que 0 sujeito se reconhece
como sendo isto au aquilo. A cadeia dos significantes tern urn valor
explicativo fundamental, e a pr6pria n09ao de causalidade nao e
outra coisa.

Ha, contudo, uma coisa que escapa a trama simb6lica, e a
procria9ao em sua raiz essencial - que urn ser nas9a de urn outro.
A questao de saber 0 que liga dais seres no aparecimento da vida
nao se poe para a snjeito senao a partir do momento em que esteja
no simb6lico, realizado como homem ou como mulher, e mesmo que
um acidente 0 impe9a de ter acesso a isso. Isso pode ocorrer tam-
bem em virtude dos acidentes biograficos de cada urn.

Nada explica tampouco que seja preciso que seres morram para
que outros nas9am. Ha uma rela9ao essencial entre a reprodu9ao
sexuada e a apari9ao da morte, dizem os bi610gos, e se for verdade,
isso mostra que tambem eles giram em tomo da mesma questao.
A questao de saber 0 que liga dais seres no aparecimento da vida
nao se poe para 0 sujeito senao a partir de quando ele esta no
simb6lico, realizado como homem ou como mulher, mas na medida
em que urn acidente a impec;a de aceder ate af. Isso pode ocorrer
outrossim em virtude dos acidentes biograficos de cada urn.

Sao as mesmas questoes que Freud coloca no plano de fundo
do Alem do principio de prazer. Do mesmo modo que a vida se
reproduz, cIa e forc;ada a repetir 0 mesmo ciclo, para ir ter com 0
fim comum da morte. E para Freud 0 reflexo de sua experiencia.
Cada neurose reproduz urn ciclo particular na ordem do significan-
te, no fundo da questao que a relac;ao do homem com 0 significante
como tal coloca.

Ha, com efeito, algo de radicalmente inassimilavel ao signifi-
cante. E, simplesmente, a existencia singular do sujeito. Por que
sera que ele esta ali? De onde ele sai? Que esta fazendo ali? Por
que vai desaparecer? 0 significante 6 incapaz de dar-Ihe a resposta,
pela simples razao de que ele 0 coloca justamente al6m da morte. 0
significante 0 considera ja como morto, ele 0 imortaliza por ess6ncia.

Como tal, a quesHio da morte e urn outro modo cia criac;ao
neur6tica da questao, seu modo obsessivo. Indiquei isso olllem i\



n?ite, e deixo-o de lado ~oje, porque tratamos este ana das psicoses e
nao das neu:oses. obsess1V~s.. As considera~6es de estrutura que lhes
proponho ~ao alllda pre~udlOs ao problema posta pelo psic6tico.
Se eu me lllt~resso especIalmente pela questao posta na histeria, e
q~e se trata .Justamente de saber em que se distingue' dela 0 meca-
nIsmo .da pSIcos,e, principalmente 0 do presidente Schreber, em que
se proJet~ tambem a questao da procria~ao, da procria~ao feminina
hem partIcularmente.

estratificafilo., por uma ordenafilo dentro da qual, de vez em quan-
do, 0 m?tenal que se tem sob a milo sofre um remanejamento de
confor"!lda~e • com nova~ relafo.es e uma reviravolta na inscrifilo,
uma retnscru;ao. 0 que e essencIalmente novo na teoria e a afirma-
,<ao.de que a ~em6ria nao esimples, que ela e plural, multipla,
registrada sob diversas formas.

Eu os fa~o observar 0 parentesco do que e dito ali com 0

e~quema que lhes comentei outro dia. Freud sublinha que essas
diferentes ctapas sac caracterizadas pela pluralidade das inscricocs
mnesicas.

. J:Ia, de. sa1d~, a Wahrtlehmung, a percep<;ao. E uma posi<;ao
pnmeIra, pnmordIal, que permanece hipotetica, ja que, de algum
modo, nada disso vem a tona no sujeito. Hi em seguida a Bewussts-
ein, a consciencia.

Consciencia e mem6ria se excluem como tais. E urn ponto
sobr.e 0 qual Freud jamais variou. Pareceu-Ihe sempre que a me-
m6na pura, enquanto inscri<;ao, e aquisi<;ao pelo sujcito de uma
nova possibilidade de reagir, devia permaneccr complctamente ima-
nente ao mecanisme, e naofazer intervir nenhuma aprccnsao do
sujeito por si mesmo.

A etapa Wahrnehmung a1 esta para marcar que e prcciso supor
al?uma coisa de simples na origem da mem6ria, concebida como
feita por uma pluralidade de registros. A primeira registra~ao das
pcrcep<;~es, inace~s1veis a consciencia, ela tambem e ordenada por
assocra<;oes de slllmltaneidade. TemO's a1 a exigencia original de
uma primitiva instaura<;ao de simultaneidadc.

E 0 que lhes mostrci no ano passado nos exercfcios demons-
trativos concernentes ao simbolo. As coisas tornavam-se intcres-
santes, lembrem-se, a partir do momento em que estabelecemos a
estrutura dos grupos de tres. Colocar grupos de tres juntos e, com
~feito,. instaur~-las na simultaneidade. 0 nascimento do significante
e a simultancidade, e tambem sua existencia e uma coexistencia
sincronica. Saussure insiste muito nesse ponto.

A Bewusstsein e da ordem de lembran<;as conceituais. A no<;ao
de rela<;ao causal aparece ali pela primeira vez enquanto tal. E 0

momenta em que 0 significante, uma vez constituido, se ordena
secundariamente por alguma outra coisa, que e a apari<;ao do
significado.

S6 em seguida e que intervem a Vorbewusstsein, terceiro modo
de remanejamento. E a partir desse pre-consciente que os investimen-
tos serao tornados conscientes, segundo certas regras precisas. Essa
segunda consciencia do pensamento esta verossimilmente ligada it
experiencia alucinatoria das representag6es verbais, a emissao dos

Gostaria de terminar indicando-lhes os textos de Freud que
justificam 0 que lhes disse ontem a noite.

. 0 ~eu trabalho e compreender 0 que fez Freud. Por conse-
gUlllte, mterpretar mesmo 0 implfcito em Freud e a meus olhos
legitimo. Isso e para dizer a voces que nao e a fim de recuar diant~
de minhas responsabilidades que lhes pe<;o reportarem-se ao que
certos text os articularam potentemente.

Reporte~o-nos a esses anos, em tome de 1896, onde 0 proprio
Fre.ud nos diZ que ele ~ontou sua doutrina - ele deixou passar
mUlto tempo antes de divulgar 0 que tinha a dizer. Ele marca bem° tempo de latencia, sempre de tres ou quatro anos, que houve entre
o momenta .em que ele compos suas obras principais e aquele em
que as fez CIrcular. A Traumdeutung foi escrita tres ·ou quatro anos
antes de sua publica<;ao. Da mesma forma, a Psicopatologia da
vida quotidiana, e 0 caso de Dora.

C~ns~a!amos que a estrutura<;ao dupla, que e a do significante
e do SIgnifIcado, nao. aparece mais tarde. Desde a carta 46 par
c;:emplo, Freud nos diZ 9ue ele come<;a aver surgir em sua expe-
ne~cIa, e a pod~r ~onstrUlr as etapas do desenvolvimento do sujeito,
aSSImcomo a por ISSOem rela<;ao com a existencia do inconsciente
c seus mecanismos. E surpreendente ve-Io empregar 0 termo Uber-
setz~ng par.a designa:- tal etapa ?as experiencias do sujeito enquanto
cIa e ou nao traduzida. Traduzlda, 0 que isso quer dizer? Trata-se
do quc se passa a n1veis definidos pelas idades do sujeito - de
u~ a quat;~ anos,. depois d~ quatro a oito anos, depois 0 periodo
pre-pubertano, enflm 0 penodo de maturidade.

E interessante destacar a enfase que Freud da ao significante.
~ Bedeutung nao pode ser traduzida como especificando 0 signi-
fJcante em. rela<;ao ao significado. Do mesmo modo, na carta 52, ja
uma vez flZ notar que ele disse isto: Eu trabalho com a suposiffio
de que nosso mecanismo psiquico nasceu de conformidade com a



voeabulos. 0 exemplo mais radical disso e a alucinagao verbal, li-
gada ao mecanismo paranoico pe10 qual nos auditivizamos a repre-
sentagao dos vocabulos. E a isso que esta ligada a aparigao da
consciencia, que, de outromodo, seria sempre sem nenhum vinculo
com a memoria.

Em tudo 0 que se segue, Freud manifesta que 0 fenomeno da
Verdriingung consiste na queda de alguma coisa que e da ordem da
expressao significante, no momenta da passagem de umaetapa de
desenvolvimento a uma outra. 0 significante registradoem uma des-
sas etapas nao transp6e a seguinte, com 0 modo de rec1assificagao
so-depois que exige toda fase nova de organizagao significante-
significagao em que entra 0 sujeito.

Eis a partir do que e preciso explicar a existencia do recalcado.
A nogao de inscrigao num significante que domina 0 registro e
essencial a teoria da memoria, na medida em que ela esta na base
da primeira investigagao por Freud do fenomeno do inconsciente.

o SIGNIFICANTE, COMO TAL)
NAo SIGNIFICA NADA

A 1100;iiode estrutura.
A subjetividade no real.
Como situar 0 inicio do deliria.
as entre-eu.

Ad usum autem orationis, incredibile est, nisi diligenter atten-
deris, quanta opera machinata natura sit.

Quantas maravilhas encerra a fungao da linguagem se voces
quiserem ficar diligentemente atentos a ela - voces sabem que e
aguilo por que nos esforgamos aqui. Voces nao se espantarao por-
tanto por eu lhes dar essa frase de Cicero como epigrafe, ja que e
sobre esse tema que vamos, este trimestre, retomar 0 estudo das
estruturas freudianas das psicoses.

Trata-sc, com efeito, do que Freud deixou com referencia as
cstruturas das psicoses, e e par isso que as qualificamos de frcu-
dianas.

A nogao de estrutura merece por si mesma que nela nos dell'
nhamos. Tal como a fazemos funcionar eficazmentc na analise,



ela implica urn certo numero de coordenadas, e a propria no<;ao de
coordenada dela faz parte. A estrutura e em primeiro lugar urn
grupo de elementos formando urn conjunto covariante.

Eu disse urn conjunto, e nao uma totalidade. Com efeito a
no<;ao de estrutura e analitica. A estrutura se estabelece sempre pela
refcrencia de algo que e coerente com algo diverso, que Ihe e com-
.plementar. Mas a no<;ao de totalidade so intervem se lidamas com
uma rela<;ao fcchada com urn correspondente, de que a estrutura c
solidaria. Pode haver, ao contrario, uma rela<;ao aberta, que cha-
maremos suplementaridade. 0 ideal sempre pareceu, aqueles que
avan<;aram numa analise estrutural, ser a de cncontrar a que ligav:l
as duas, a fcchada e a aberta, 0 de descobrir do lado da abertura
lima circularidade.

Penso que voces ja estao bastante orientados para compreender
que a no<;ao de estrutura ja e par si propria uma manifesta<;ao do
significante. 0 pouco que acabo de indicar-lhes sobre sua dinamica,
sobre a que ela implica, dirige voces em dire<;ao a no<;ao de signifi-
cante. Interessar-se pela estrutura e nao poder negligenciar 0 signi-
ficante. Na analise estrutural, encontramos, como na analise da
rela<;ao entre significante e significado, rela<;oes de grupos fundadas
em conjuntos, abertos au fechados, mas comportando essencialmen-
te referencias reciprocas. Na analise da rela<;ao entre significante e
significado, aprendemos a insistir na sincronia e na diacronia e isso
se acha na analise estrutural. No fim de contas, ao olha-las d~ perto,
a no<;ao de estrutura e a do significante aparecem inseparaveis. De
fato, quando analisamos uma estrutura, e sempre, pelo menos ideal-
mente, do significante que se trata. 0 que melhor nos satisfaz numa
analise estrutural e a extra<;ao tao radical quanta possivel du signi-
ficante.

Nos nos situamos em um campo distinto do das ciencias na-
turais, e do qual voces sabem que nao e tudo chama-lo a das ciencias
human as. Como fazer a demarca<;ao? Em que medida devemos nos
aproximar dos ideais da ciencia da natureza, entendendo-as tal como
se desenvolvem para nos, ou seja, a fisica com a qual lidamos? Em
que medida nao podemos nao nos distinguir dela? Pois bem e em
rela<;ao a essas definic;6es do significante e da ,estrutura qu~ pode
ser trac;ada a fronteira que convem.

Na fisica, nos nos impusemos como lei partir desta ideia de
que, na na~u:eza, ninguem sc serve do significante para significar.
E a que dlstmguc nossa fisica de uma fisica mistica e mesmo da
fisi~a antiga, que nada tinha de mistica mas que nio se impunha
estntamente essa exigencia. Para nos, tornou-se a lei fundamental,

cxigivel a todo enunciado da ordem das ciencias naturais, a de <JIll"

nao ha ninguem que se sirva do significante.
Ele esta no entanto bem ali, na natureza, 0 significante, C Sl'

nao fosse 0 significante que procurassemos 1::i, nao encontrariamos
ali absolutamente nada. Extrair uma lei natural e extrair uma for-
mula insignificante. Menos ela significa alguma coisa, mais conten-
les ficamos. Por isso e que ficamos perfeitamente contentes com 0

coroamento da fisica einsteiniana. Voces estarao errados em crcr
que as pequenas formulas de Einstein que poem em rela<;ao a massa
de inercia com uma constante e alguns expoentes tenham a menor
significa<;ao. E urn puro significante. E e pOl' essa razao que, gra<;as
a ele, temos 0 mundo no oco da mao.

A no<;ao de que 0 significante significa algo, de que ha alguem
que se serve desse significante para significar algo, chama-se Signa-
tura rerum. E 0 titulo de uma obra de laco Boemio. Isso queria
dizer que, nos fenomenos naturais, 0 nomeado Deus aIi esta para
nos falar sua lingua.

Mas nem par isso se deve crer que nossa fisica implique a
rcdu<;ao de toda significa<;ao. No limite ha uma, mas sem ninguem
para significa-la. No interior da fisica, a existencia tao-somente de
urn sistema significante implica pelo menos esta significa<;ao, que
haja uma, a de Umwelt. A fisica implica a conjun<;ao minimal ~es-
tes dois significantes seguintes: 0 um e 0 todo - que todas COlsas
sao uma, ou que 0 urn e todas as coisas.

Esses significantes da ciencia, pOl' mais reduzidos que sejam,
voces estariam errados em crer que eles sao dados, e que urn empi-
rismo qualquer perrriita isola-los. Nenhuma teoria empirica e ~us-
cetivel de explicar a simples existencia dos primeiros nllmeros
intciros. Mesmo que 0 Sr. lung se tenha esfor<;ado para nos con-
vencer do contrario, a historia, a observa<;ao, a etnografia, mos-
tram-nos que, a urn certo nivel de uso do significante, numa tal
cultura, comunidade ou povoado, e uma conquista aceder ao ml-
mero 5 por exemplo. Pode-se muito bem distinguir, do lado do
Orenoco, entre a tribo que aprendeu a significar a numero 4, sem
ir al6m dele, e aquela para a qual a numero 5 abre possibilidadcs
surpreendentes, alias coerentes com 0 conjunto do sistema signifi-
cante onde ela se insere.

Isso nao e urn dito espirituoso. Deve ser tornado ao pe da letra.
o efeito fulgurante do numcro 3 quando ele chegou a tal tribo da
Amazonia foi notado pOl' pessoas que sabiam 0 que diziam. ()
enunciado das series de numeros inteiros nao 6 evidente. E inteir:l-
mente concebivel, e a experiencia mostra que a coisa e assim, <iIW
alem de urn certo limite numa serie as coisas se confundclll l' <J""



nao se ve mais do que a confusao da multidao. A experiencia
l~ostra ig:ralmente que, 0 mimero 1 nao exigindo sua eficacia ma-
~una senao de urn retorno, nao e dele que, na aquisi<;ao do signi-
fleante, podemos destacar com 0 dedo a origem.

~ssas cO:1sidcra<;6cs parecem contradizer as observa<;6es que
Ihes fl~ sobre ISSO,.q~e. todo sistema de linguagem comporta, abrange,
a_totalJdade. das slgmflca<;6~s possiveis. Nao e nada assim, pois isso
nao quer ~Ize:. que to~o sistema de linguagem esgota as possibili-
dades do slgmflcante. E completamente diferente. A prOWl disso e
que, por exemplo, a linguagem de uma tribo australiana pode ex-
primir tal numero pela lua crescente.

Essas observa<;6es podem parecer-lhes vir de longe. Elas sac
contudoessenciais para retomar do inicio 0 nosso intento deste
ano. Nosso ponto de partida, 0 ponto a que voltamos sempre, pois
e~tarem~s sempre no ponto ~e p~rtida, e que todo verdadeiro sign i-
flcante e, enquanto tal, urn slgmflcante que nao significa nada.

e urn significante verdadeiro. E tambem por essa razao yue d:1 ('II
trou na no~sa realidade social como uma roda de pro a, COllI(I :1

relha de urn arado.
Quando se fala do subjetivo, e mesmo quando aqui 0 coloc:I

mos em questao, sempre permanece a miragem no espirito de que
o subjetivo se opoe ao objetivo, de que ele esta do lade daquelc que
fala, e se encontra por esse fato mesmo do lado das ilusoes - quer
ele deforme 0 objetivo, quer 0 contenha. A dimensao ate 0 prc-
sente elidida na compreensao do freudismo e a de que 0 subjetivo
nao esta do lade daquele que fala. E algo que reencontramos no
real.

Sem duvida 0 real de que se trata nao deve ser tornado no
sentido em que 0 compreendemos habitualmente, implicando a
objetividade, confusao que sem parar se faz nos escritos anallticos.
o subjetivo aparece no real na medida que supoe que temos a nossa
frente um sujeito capaz de se servir do significante, do jogo do
significante. E capaz de servir-se dele como nos nos servimos --
nao para significar algo, mas precisamente para enganar sobr~ 0
que se tern de significar. E utilizar 0 fato de que 0 significante e
outra coisa que a significa<;ao, par apresentar urn significante que
engana. Isso e tao essencial que e, a rigor, 0 primeiro encaminha-
mento da flsica moderna. A discussao cartesian a do Deus engana-
dar e 0 passe impossivel de evitar ,em todo fundamento de uma
flsica no sentido em que entendemos esse termo.

o subjetivo e para nos 0 que distingue 0 campo da ciencia em
que se baseia a psicanalise, do conjunto do campo da ffsica. E a
instancia da subjetividade como presente no real que e 0 motor
essencial que faz com que digamos algo de novo quando distingui-
mos por exemplo essas series de fenamenos de aparencia natural,
que chamamos neuroses ou psicoses.

Sao as psicoses uma serie de fenamenos naturais? Entram elas
num campo de explica<;ao natural? Chamo natural 0 campo da
ciencia em que nao ha ninguem que se sirva do significante para
significar.

Essas defini<;oes, peyo-lhes encarecidamente rete-las, porque nao
as dou para voces senao apos ter tido 0 cuidado de decanta··las.

Eu . as creio apropriadas, em particular, a trazerem a maior
c1aren quanta ao sujeito das causas finais. A ideia de causa fin:t!
repugna a ciencia tal como esta ela atualmente constiluida, mas l'sl:l
se utiliza incessantemente de uma maneira camuflada, na 110l;:io

de retorno ao equilfbrio por exemplo. Se entendemos simpleslIll'lIk
por causa final uma causa que age por antecipacao. que tend,' P:II:I
alguma coisa que esta adiante, ela nao po de absolutamentc SIT l"IlIlll

A expenencia 0 prova - quanto mais 0 significante nada
significa, mais indestrutivel ele e.

. Eles enveredam por uma dire<;ao insensata, aqueles que gra-
cejam com 0 q,ue se pod~ ~hamar 0 poder das paIavras, demons-
tr~ndo, 0 que e se~pre facd, as contradi<;oes em que se cai com
o J0fr1ode tal c,oncelto, aquelesque zombam do nominalismo, como
se dlz. em tal fI1osofia.

. ~ certamente facil criticar 0 que pode ter de arbitrario ou de
fU~ldlo 0 usa de uma no<;ao como a de sociedade, por exemplo.
~ao ~az tanto tempo ass~m que se inventou 0 vocabulo, e e possivel
dlvert1~-se vendo a que Impasse concreto conduz, no real, a nOyao
da. s~)cI~da~e como responsavel pelo que acontece ao indiVlduo, cuia
eXIgencl~ fmalmente s~ traduziu. pelas construeoes socialistas. Ha,
com ef~lto, algu.ma COlsa de radlcalmente arbitnirio no sur:.';imento
da .noca~ de soclCdade - nao digo de cidade. Pensem que no nosso
a~111goCJcero, e na mesma obra, a na<;ao e somente, se posso assim
dlzer, a. ~~usa da populacao - ela preside aos nascimentos. De
fato. a Idem moderna de nayao nao est a nem mesmo no horizonte
do pensamento antigo, e nao e simplesmente a casualidade de urn
vocabulo que nos demonstra isso.

~odas essa~ coisas nao sac evidentes. Licito e concluir dai que
a nOeao de ,so~ledade pode ser posta em duvida, Mas e precisa-
mente na propna medida em que podemos po-Ia em duvida que ela



n~d~ do pensamento cientifico, e ha causa final nas formulas eins-
telmanas tanto quant~ e~. Aristoteles. A diferen~a e bem precisa-
mente .es~a. - esse slgmflcante, nao ha ninguem que 0 empregue
pa:a slgmflcar 0 que quer que seja - s6 tern 0 seguinte: ha urn
umverso.

Lia no Sr. [ ... ] que ele se maravilhava com a existencia do
elemento agua - como sao bem percebidos os cuidados que 0 Criador
tomou no tocante a ordem e ao nos so prazer, pois se a agua nao
fosse ess,e. elem~nto a? mesmo temp? maravilhosamente fluido, pe-
sado e solIdo, nao venamos os barqumhos navegarem tao lindamente
no mar. Is~o est~ eserito, e estariamos errados em erer que 0 autor
fosse urn ImbeClI. Somente que ele estava ainda na atmosfera de
urn t~mpo em que a natureza era feita para falar. Isso nos escapa
e~ vlrtudt. de uma certa purifiea~ao sobrevinda em nossas exigen-
ems causms. Mas essas pretensas ingenuidades eram naturais a
~essoas para quem tudo 0 que se apresentava com uma natureza
slgnifieante era feito para significar alguma coisa.

Atu~lmente estao se entregando a uma curiosissima opera~ao
q~e e?n~lste em sair de, eertas. dificuldades apresentadas por dom(~
~lOS.~lmltrofes, em que e preclso fazer entrar a questao do uso do
slgmf~eante como tal, por meio preeisamente da no~ao de cornu-
mea~ao,. com a qual nos entr?temos aqui de vez em quando. E se
coloquel nesse nurnero de revlsta, com a qual voces todos' estao urn
poueo familiarizados, 0 artigo de Tomkins, e para dar-lhes urn exem-
plo da maneira ingenua de se servir da no~ao de comuniea~ao
Voces verao que e possivel ir muito longe e isso nao deixou d~
ser feito. '
. Ra pessoas capazes de dizer que, no interior do organismo, as

dlVersas ordens de secre~ao interna trocam entre si mensagens, sob
a f?rma por exemplo de hormonios que vem avisar aos ovarios que
esta ~ud~ bern, ou, ~.~ contrario, que isso claudica ligeiramente.
Estana al urn uso legltImo das no~6es de comunica~ao e de men-
sagem? Por que nao? - se a mensagem e simplesmente da ordem
do que se passa quando enviamos urn raio invisivel ou nao numa
celula fotoeletrica. Isso pode ir muito lo~ge. Se, limpando' 0 ceu
com a vassou:a de urn projetor, vemos aparecer algo no meio, isso
p.ode ser consl~erad,o ~omo a resposta do ceu. A critica se faz por
51 mesma. Porem, e amda tomar as coisas de uma maneira muito
faei!.

Quando se pode realmente falar em comunica~ao? Voces vao
me dizer 9ue e evidente - e preeiso uma resposta. Isso pode sus-
tcntar-.se, e uma quesHio de dcfini<;ao. Dlremos que ha comuniea~ao
:1 part:r do momenta em que a resposta se registra? Mas 0 que e

uma resposta? S6 ha uma forma de defini-Ia, e dizer que alglll\l;\
coisa volta ao ponto de partida. E 0 esquema do feedh(/( -I,.
Todo retorno de alguma eoisa que, registrado em alguma park,
aelona por esse motivo uma operagao de regulagao, constitui lima
resposta. E a comunicagao comega ai, com a auto-reguIa~ao.

Mas sera que ja estamos no nivel do significante? Direi -
nao. Numa maquina termoeletriea mantida por urn feedback, nao
ha uso do significante. Por que? 0 isolamento do significante como tal
implica outra coisa, que se apresenta de infcio de maneira paradoxal,
como toda distingao dialetiea. Ha usa pr6prio do 5ignifieante a par~
tir do momento em que, ao nive! do receptor. 0 que importa nao
e 0 efeito do eontetldo da mensagem, nao e 0 acionamento no
orgao de tal rea~ao pelo fato de que 0 hormonio sobrevenha, mas
isto - que no ponto de chegada da mensagem, a mensagem e regis-
trada para posterior utilizagao.

Isso implica uma subjetividade? Olhemos de bem perto. Nao
e certo. 0 que 6 que distingue a existenciado signifieante como tal,
tal como venho mais uma vez tentar precisar-Ihes a formula enquan-
to sistema correlative de elementos que pegam seus lugares sincro-
nica e diacronicamente uns em rela~ao aos outros?

Estou no mar, capitao de um pequeno navio. Vejo coisas que
na 110ite se agitam, de uma forma que me leva a pensar que possi-
velmente se trata de urn sinal. Como vou reagir? Se nao sou ainda
urn ser humano, reajo par todas as especies de manifestac;6es, como
se diz, modeladas, motoras e emoeionais. satisfago as descrig6es dos
psic610gos, compreendo alguma coisa, enfim fago tudo o. que eu Ihes
digo que e preciso saber nao fazer. Se, em contrapartIda, sou urn
ser humano, inserevo em meu quadro de bordo - Na hora tal, em
tal grau de longitude e de latitude, percebemos ista e aquilo.

E isso que e fundamental. Coloca minha responsabilidade ao
abrigo A distinc;ao do significante est;i aL Escrituro 0 sinal como
tal. 'E a certifieado de reeepgao que e 0 esseneial da comunicac;ao
enquanto tal, nao significativa, mas significante. Se voces nao ar-
ticularem vigorosamente essa distinc;ao, voces reeairiio constante-
mente nas sIgnificag6es que podem somente mascarar-nos 0 m6bil
original do significante enquanto ele exerce sua. fun~ao propria.

Retenhamos bem isso. Mesmo quando no mtenor de urn orga-
nismo. vivo ou nao, ocorrem transmiss6es que estao fundadas na
efetividade do tudo ou nada, mesmo quando, em virtude da exis
ten6a de um limiar por exemplo. h;i alQuma coisa que ~ao c all'
urn cert0 nive], e denois. de repentc. produz urn certo efelto .. - rc··
tenham 0 exemnlo dos harmonios -, nao podcmos ainda falar (k
comunica~ao, se na eomunicagao implicamos a originalid:l<lc <1;1



ordem do significante. Com efeito, nao e na qualidade de tudo ou
nada. q~e alguma coisa e significante, e na medida em que algo que
conshtu_l u:n todo, 0 signo, esta ali justamente para nao significar
n~d.a. E al que come<;:a a ordem do significante enquanto ele se
dlstmgue da ordem da significa<;:ao.
. . Se a psicanalise nos ensina alguma coisa, se a psicanalise cons-

tltUl uma novidade, e justamente que 0 desenvolvimento do ser
humane nao e de maneira alguma diretamente dedutivel da cons~
tru<;:~o, .das interferencias, da composic;ao das significa<;:6es, isto e,
d?s mstmtos. O.mundo humane, 0 mundo que conhecemos, no qual
vlvemos, no mew do qual nos orientamos, e sem 0 qual nao pode-
mos ~bs.o~utamente nos arientar, nao implica somcnte a existencia
das slgmflca<;:6es, mas a ordem do significante.

Sc 0 complexo .de:Edipo nao e a introdu<;:ao do significante,
pec;o qu~ del: m.e ~eJa dada. um,a conce~<;:ao_qualquer. Seu grau de
~labOl a<;:ao nao .e tao essenclal a normahza<;:ao sexual senao porque
I~troduz 0 funclOnamento do significante como tal na conquista do
dlto ho;nem ou ~ulhe: .. Nao e porque 0 complexo de :Edipo e con-
t~m?oraneo da dlmensao, au da tendencia, genital, que se pode urn
so mstante conceber que ele seja essencial a urn mundo humane
realizado, a urn mundo que tenha sua estrutura de realidade humana.

Pensem nisso urn instante - se ha alguma coisa que nao e
com toda a certeza feita para introduzir a articula<;:ao e a diferen-
cia<;:ao no mundo, e justamente a func;ao genital. 0 nue, em sua

1\. ". ., • • • -:l
essenc~a propr~a, val a mms mlstenosa das efus6es, e justamente 0

que ha de mms paradoxal em rela<;:ao a qualquer estrutura<;:ao real
do mundo. 1'J.a~ e a dimensao i~stintiva qiIe e operante na etapa a
t~anspor do Edlpo. A esse respelto, e, ao contrario, 0 material tao
dIVerso que nos most~am, a.s etapas pre-genitais que nos permite
conceber, de m?~o mms facIl, ,como, por analogi a de significa<;ao,
o modo da l~ater~a, para chama-Io por seu nome, se liga ao que 0

homem }~m Ime,dJata.m~nte em seu campo. As trocas corporais, ex-
cremenhcJaS, pre-gemtms, sao suficientes para estruturar urn mundo
de objetos, urn mundo de realidade humana completa isto e onde
haja subjetividades. ' ,

Nao ha outra defini<;:ao cientifica da subjetividade senao a
~art!r. da possibilidade de manejar 0 significante com fins puramente
slgmflcantes, e nao significativos, isto e, nao exprimindo nenhuma
rela<;ao direta que seja da ordem do apetite.

As coisas sao simples. Mas e preciso ainda que a ordem do
significante, 0 sujeito a adquira, a conquiste, seja colocado em seu
lugar numa rela<;ao de implica<;ao que afeta seu ser, 0 que resulta
na forma9ao do que chamamos em nossa linguagem 0 superego.

Nao ha necessidade de ir muito lODge na literatura analit~ca pal;l
ver que 0 ,uso que e feito desse conce~to ~o~v.em perfeltamCI1Il"
a defini<;ao do significante, que e a de nao slgmflcar nada, com 0

que ele e capaz de dar a todo momenta significa<;:6e: diversas. 0
superego e 0 que nos coloca a questao de saber qu.al .e. a ordem d~
entrada, de introdu<;ao, de instfmcia presente, do slgmflcante que e
indispensavel para que funcione um organismo humano, 0 qU~1 tern
de arranjar-se nao s6 com 0 meio natural, mas com urn umverso
significante. . . .

Tornamos a encontrar ai a encruzilhada na qual eu os delxcl
da ultima vez, quando falava das neuroses. A que se prendem os
sintomas? - senao a implica<;ao do arganismo humane em alguma
coisa que e estruturada como uma linguagem, com 0 que tal ele-
mento de seu funcionamento vai entrar em jogo como significante.
Estive mais avan9ado neste assunto da ultima vez, tomando 0 exem-
plo da histeria. A histeria e u.ma ,q~estao centr,ada em. to:~o ~e urn
significante que permanece emgmatlco quanta a sua slgmflcac;ao. A
questao da marte, a do nascimento, sao, com efeito, as duas ultimas
que justamente nao tern solu<;ao no significante. B 0 que da aos
neur6ticos seu valor existencial.

As psicoses agora. 0 que querem elas dizer? Qual e a func;iio
das rela<;6es do sujeito com 0 significante nas psicoses? Ja tentamos
deli near isso varias vezes. Que sejamos assim forc;ados a abordar
as coisas de uma forma sempre periferica deve ter sua razao de ser
na propria questao. Somos por ora for<;ados a constatar isso. Ha
ai urn obstaculo, uma resistencia, que s6 nos livrara sua significac;ao
na medida em que tivermos conduzido as coisas bastante longe para
nos darmos conta da razao por que isso e assim.

Reabordemos 0 problema com 0 prop6sito de avan<;ar, como
o fizemos de cada vez, mais um passo.

Voces se' lembram do esquema a que chegamos. Assinalei para
voces que devia haver alguma coisa quenao se realizara, em certo
momento, no dominio do significante, que tinha sido verworfen. ()
que constituiu assim 0 objeto de uma Verwerfung reaparece no real.
Esse mecanismo e distinto de tudo 0 que conhecemos, por outro
lado, da experiencia, quanto as relac;6es do imaginario, do simh61ico
e do real.



Freud ar~iculou potentemente, e ate no texto que trabalhamos
s?br: 0 pr~sldente Schreber, a distin9ao radical que ha entre con-
v~c9a.opas~lOnal e, convic9ao delirante. A primeira depende da proje-
cao mtenclOnal, e, pOl' exemplo, urn citime em que fico ciumento
no o_utrode. O?eu~proprios sentimentos, em que sao minhas proprias
pulsoes de mfldehdade que imputo ao outro. Tratando-se da segun-
Ida, Freud tern .esta form.ula: 0 que foi rejeitado do interior reapa-
rece pelo ext~~lOr, ou amda, como se tenta expressa-Io numa lin-
guagem amphfleadora, que 0 que foi suprimido na ideia reapareee
no real. E, entao, 0 que e que isso quer dizer precisamente?

..,Na. neuro:e ta,mbem, vemos esse jogo da pulsao e suas con-
sequenclas. Nao ha ness~ formula algo que nos deixa a desejar,
algo de confuso, de defeltuoso, e mesmo de insensato? Todos os
autores se limitam a essa formula, e quando eu a apresentei a voces
sob essa forma, nao quis trazer nada de original. Penso encontrar
entre voces alguem que me ajudara a olhar de mais perto os traba-
Ihos em que Katan tentou examinar de perto 0 mecanismo da
neoformac;ao psicotica. Voces verao a que impasse extraVdgante ele
chega, de onde ele so sai a custa de formulas contraditorias. Isso
revela bem as dificuldades conceituais em que nos embrenhamos se
confundirmos. pOl' pouco que seja, a noc;ao de realidade com a de
obi~tividad~.. mesmo com a de significac;ao, se passamos de uma
reahdade dlstmta da prova do real, de uma realidade ao sentimento
do real.

Toda um~ pretensao fenomenologica, que excede largamente
o ~am?o da pSlcanalise, e que ai reina apenas na medida em que ela
rema 19ualmcnte alhures, esta fundada na confusao do domfnio da
significfmcia e do domfnio da significa9ao. Partin do de trabalhos
que tern seu grande rigor como elaborac;ao na func;ao do signifiean-
te, a fenomenolo~ia pretensamente psicologica resvala no domfnio
da significac;ao. E af sua confusao fundamental. Ela a isso e con-
duzida como uma cadela na pista, e exatamente como a cadela isso
nao a copduzira jamais a nenhuma especie de result ado cient'!fico.

Voces conhecem a pretensa oposi9ao do Erkliiren e do Vers-
tehen. Nisso ai, devemos sustentar que so ha estrutura cientffica ali
onde ha Erkliiren. 0 Verstehen e a abertura para tocias as confu-
sUes. ~ Erkliiren nao implica em absoluto significa9ao mecanica,
nem COlsas dessa ordem. A natureza do Erkliiren e 0 recurso ao
significante como fundamento tinico de toda estrutura9ao cientifiea
concebivel.

No caso Schreber, vemos no inicio urn periodo de perturbac;ao,
de momento fecundo. Ele apresenta todo urn conjunto sintomatico
que, na verdade, pOl' ser em geral escamoteado, ou mais exatamente

pOl' nos tel' escapado pOl'. entre os dedos, nao pOde ser elucidado
analiticament.e, e, a malOr parte do tempo, sempre sera re-
construido. Ora, reconstruindo-o, podemos nele encontrar, fal-
tando bem pouca coisa, toda a aparencia das significac;6es e
dos mecanismos cujo jogo seguimos na neurose. Na?a se pare~e
tanto com uma sintomatoloaia neurotica quanto uma s1lltomatologla
pre-psicotica. Uma vcz fon;ulado 0 diagnostico, vao nos dizer enta~
que 0 inconscientc se acha al exposto de ~ar~,. qu~ tudo ? que _e
do id passou no mundo exterior, e q~e as slgn~lca90~s em Jogo s.ao
tao daras que nao podemos precisamente mtervlr de manelra
analitica.

E a posic;ao cl<issica, e que conserva seu valor. 0 paradoxa
que ela comporta nao escapou a ninguem, mas as raz6es que sao
dadas para explica-Io tern todo 0 aspecto de tautologia ou de con-
tradic;ao. Sao superestruturac;6es de hipoteses inteiramente insensa-
tas. Basta nos interessarmos pela literatura analitica como sintoma
para percebermos isso. . .

Onde esfa a conexao? No fato de que 0 mundo do obJeto seJa
atingido, eapturado, induzido de alguma forma par uma significa9ao
em relac;ao com as puls6es que caracterizam as psicoses? E a edifi-
ca9ao do mundo exterior que distingue as psicoses? No entanto, se
ha realmente alguma coisa par que se poderia igualmente definir a
neurase, e isso. A partir de que momenta vamos decidir que 0 sujeito
transpas os limites, que ele esta no delirio?

Tomemos 0 perfodo pre-psicotico. 0 nosso presidente Schre-
bel' vive alguma coisa que e da natureza da perplexidade. Ele nos
da, em estado vivo, essa questao sobre a qual eu Ihes dizia que
esta no fundo de toda forma neurotica. Esta atormentado - nos
indica isso a seguir - comestranhos pressentimentos, e bruscamen-
te invadido pOl' essa imagem, aquela menoS' propicia, parece, para
entrar no espirito de urn homem de sua especie e de seu estilo, se-
gundo a qual deveria set muito bonito ser uma mulher senda copulada.
E um periodo de eonfusao panica. Como situar 0 limite entre esse
momenta de confusao e aquele em que seu delirio terminou por
construir que ele era efetivamente uma mulher, e nao qualquer uma,
a mulher divina, ou mais exatamente a prometida de Deus? Estara ai
algo que basta para situar a entrada na psicose? Certamente que
nao. Katan relata urn casu que ele viu se pronunciar num periodo
muito mais precoce que 0 de Schreber, e do qual ele pade tel' uma
n09ao direta, tendo chegado no momenta em que 0 casu virava.
Trata-se de urn rapaz na pUberdade, cuio periodo pre-psicotico 0
autor analisa muito bern, dando-nos a noc;ao que, naquele sujeito,
nada ali e da ordem do acesso a algo que possa realiza-Io no tipo



viri!. Faltou tudo. E se ele tenta conquistar a tipifica~ao da atitude
viril, e por intermedio de uma imita~ao, de urn atrelamento, na
esteira de urn de seus companheiros. Como este e nas suas passadas,
ele se .entrega as primeiras manobras sexuais da puberdade, a mas-
turba~ao especialmente, ele renuncia a isso logo depois por injun~ao
do dito companheiro, e passa a identificar-se a ele por uma serie de
exercicios denominados de conquista sobre si mesma. E se comporta
como se estivesse nas maos de urn pai severo, que e 0 caso de
seu companheiro. Como ele, ele se interessa por uma menina,
a qual, como par acaso, e a mesma por quem seu companheiro se
interessa. E quando ele tiver ido bastante longe nes<;a identifica<;ao
com 0 colega, a menina the cain'! prontinha nos bra<;(Js.

Ai se encontra manifestamente 0 mecanismo do como se que
a Sra. Helena Deutsch avaliou como uma dimensao significativa da
sintomatologia dos esquizofrE'micos. E urn mecanismo de compensa-
~ao imaginaria - verifiquem a utilidade da distinc;ao dos tres re-
gistros. - compensa~ao imagimiria do Edipo ausente, que the teria
dado a virilidade sob a forma, nao da imagem paterna, mas do
significante, do nome-do-pai.

Quando a psicose eclode, 0 sujeito vai se comportar como an~
tes, como homossexual inconsciente. Nenhuma significac;aoemerge
que seja basicamente diferente do perfodo pre-psicotico. Todo 0 seu
comportamento em rela<:;aoao amigo, que e a elemento pilato de
sua tentativa de estrutura<:;ao no momenta da puberdade. vai se en-
contrar no seu delirio. A partir de que momento ele delira? A partir
do momento em que ele diz que seu pai 0 persegue para mata-Io,
para rouba-lo, para castni-lo. Todos os conteudos implicados nas
significa<;oes neuroticas estao ali. Mas 0 ponto essencial, que nao
se poe em destaque, e que 0 delirio come<:;aa partir do m0mento
em que a iniciativa vem de urn Dutro. com urn A maiusculo, em
que a iniciativa esta fundada numa atividade subjetiva. D Dutro quer
isso, e ele guer sobretudo que se saiba disso, ele quer significar.

Desde que haja deHrio, entramos a todo 0 pano no dominio
de uma intersubietividade, cuio problema todo e saber por que ela
e fantasmatica. Mas em nome da fantasia, onipresente na neurose,
ligados que estamos a sua significac;ao, esquecemos a sua estrutura,
a saber: que se trata de significantes, de significantes como tais,
maneiados por urn sujeito com fins significantes, tao puramente
significantes que a significa<;ao permanece muito freqiientemente
prohlematica. D que tornamos a encontrar nessa sintomatologia
imnlica sempre 0 que lhes indiquei no ano passado a proposito do
sonho da inje<;ao de Irma - a imiscao dos suieitos.

o proprio da dimensao intersubjetiva e que voces tern no real
urn suieito caoaz de servir-se do significante como tal. isto P, nao
para informa-los, mas precisamente para ilurii-los. Essa possihihi:ldc
e 0 que distingue a existencia do significante. Mas isso nao e tudo.
Desde que haja sujeito e uso do significante, h:i uso poss~v.el d~
entre-eu, isto e, do sujeito interposto. Essa imis~ao dos sUJeltos e
urn dos elementos mais manifestos do sonho da inje~ao de Irma.
Lembrem-se so dos tres doutores chamados urn a urn por Freud,
que quer saber (j que ha na garganta de Irma. E essas tres per-
sonaaens burlescas operam, sustentam as teses, so dizem besteiras.
Sao ~s entre-eu, que desempenham ai urn papel essencial.

Eles estao a margem da interroga~ao de Freud, cuja preocupa-
~ao maior e nesse momento a defesa. Numa carta a Fliess, ele es-
creve a esse respeito - Eu estou bem no meio do que esta fora
da natureza. A defesa e com efeito isso, na medida em que ela tern
uma rela~ao essencial com 0 significante, nao com a prevaH~ncia
da significa~ao, mas com a idolatria do significante como tal. Isso
e apenas uma indica~ao.

A imisc;ao dos sujeitos, nao e precisamente isso que nos
aparece no delirio? Ai esta urn trac;o tao essencial a qualquer rela-
~ao intersubjetiva que se pode dizer que nao ha lingua que nao com-
porte torneios gramaticais inteiramente especiais para indica-lo.

Torno umexemplo. E toda a diferen~a que ha entre 0 medico-
chefe que fez operar esse doente pelo seu residente e 0 medico-chefe
que devia operar esse doente, ele 0 fez operar por seu residente.
Voces devem sentir bem que, embora isso redunde na mesma a~ao,
isso quer dizer duas coisas completamente diferentes. :E disso que
se trata 0 tempo todo no delirio. Fazem eles fazerem isso. :E at que
esta 0 problema, em vez de podermos dizer com toda a simplici-
dade que 0 id esta brutalmente presente, e reaparece no real.

Trata-se, no fundo da psicose, de urn impasse, de uma per-
plexidade concernente ao significante. Tudo se passa como se 0

sujeito reagisse a isso com uma tentativa de restitui~ao, de compen-
sa~ao. A crise esta desencadeada fundamentalmente por alguma
questao sem duvida. 0 que e que ... ? Eu nada sei disso. Suponho
que 0 sujeito reage a ausencia cio significante pela afirma~ao tanto
mais refor~ada por urn outro que, como tal, e essencialmente
enigmatico. 0 Dutro, com urn A maiusculo, eu lhes disse que elc
estava excluido, enquanto detentor do significante. Por isso c1e C
tanto mais potentemente afirmado, entre ele e 0 sujeito, no nivd
do outro com minuscula, do imaginario. E ai que se passam todos
os fenamenos de entre-eu que constituem 0 que e aparentc na sill



IOIllCitologiada psicose - ao nivel do outro sujeito, daquele que,
no delirio, tern a iniciativa, 0 professor Flechsig no caso de Schre-
ber, ou 0 Deus de tal modo capaz de seduzir que poe em perigo
a ordem do mundo, em razao da atra~ao.

E ao nivel do entre-eu, isto e, do outro com minuscula, do
duplo do sujeito, que e ao mesmo tempo seu eu e nao seu eu, que
aparecem falas que sac uma especie de comentario corrente da
existencia. Vemos esse fenomeno no automatismo mental, mas ele C
aqui bem mais acentuado, ja que ha urn usa por assim dizer impli-
cante do significante nas frases come~adas, depois interrompidas.
o niveI do significante qu~ e aquele da frase compreende urn meio.
urn infcio e urn fim, exige portanto urn termo. :E: 0 que permite um
jogo na espera, uma desacelcra~ao que se produz ao nivel imagi-
nario do significante, como se 0 enigma, por falta de poder for-
mular-se de maneira verdadeiramente aberta, ou talvez pela afirma-
~ao primordial da iniciativa do outro, desse sua solu~ao mostrando
que aquilo de que se trata e 0 significante.

Do mesmo modo que, no sonho da inje~ao de Irma, a f6rmula
em caracteres encorpados que aparece ao cabo esta ali para mostrar
a soIu~ao do que esta na ponta do desejo de Freud - nada mais
importante efetivamente do que uma f6rmula de quimica organica
- semelhantemente, encontramos no fenomeno do delirio, nos co-
mentarios e no zumbido dos discursos em estado puro, a indica~ao
de que aquilo de que se trata e a questao do significante.

DOS SIGNIFICANTES PRIMORDIAlS,
E DA FALTA DE UM

Uma encruzilhada.
Signijicantes de base.
Um signijicante novo no real.
Aproximaroes do buraco.
A compensariio identijicatoria.

A distin~ao sobre a qual insisto este ano, a do signifieante e
do significado, se mostra partieularmente justificada, pela conside-
ra~ao das psicoses. Gostaria hoje de fazer voces sentirem isso.

Que procuramos n6s, analistas, quando abordamos uma per-
turba~ao mental, quer ela se mostre de maneira patente ou esteja
latente, quer ela se mascare ou se revele nos sintomas ou nos
comportamentos? Procuramos sempre a significa~ao. E. isso que nos
distingue. Contam com 0 analista para· nao se delxar enganar
quanto a significa~ao verdadeira. Quando ele revela 0 alcance. que
adquire para 0 sujeito um objeto qualquer, e sempre do reglstro
da significa~ao que se trata, de uma significa~ao. em que ele con-



sidcra que algo do sujeito esta interessado. E aqui onde quero
dete-los, pois ha ai uma encruzilhada.

o interesse, 0 desejo, a apet~ncia, que prende 0 sujeito ern
uma significac;ao, leva a investigar-Ihe 0 tipo, 0 molde, a pre-for-
mac;ao, .no registr? das re}ac;oes instintivas, onde esse sujeito aparecc
correlatIvo do obJeto. DaI a construc;ao da teoria dos instintos fun-
dac;oes sobre as quais repousa a descoberta analitica. Ra ~i urn
mundo, direi quase urn labirinto, relacional, que comporta tantas bi-
furcac;oes, comunicac;oes, voltas, que nos satisfazemos com isso _
isto e, no fim de contas, que nos perdemos nelas. 0 fato e senslvel
em nosso manejo quotidiano dessas significac;oes.

Tomemos como exemplo essa inclinac;ao homossexual quc e
urn componente essencial do drama do Edipo. Dizemos que a signi-
f~cac;aoda relac;ao homossexual tende a tran~parecer no Edipo inver-
tI~o: No. caso da neurose, dizemos a maior parte do tempo que 0

sUJelto se defende contra essa inclina9ao mais ou menos latente nos
seus comportamentos, e que tende sempre a aparecer. Falamos de
defesa - ha varias modalidades -, procuramos uma causa para
~la, ~ definimos essa causa como sendo 0 temor da castra9ao. Alias,
JamalS nos faltam explica90es - se aquela nao agrada, encontra-
mos-Ike uma outra.

Mas 9~er seja. ~quela ou uma outra, n~o e perceptivel, como a
menor prattca da hteratura analitica 0 mostra, que jamais se poe
a questaoda ordem de coerencia que esta em jogo?

Por que admitir que a orientac;ao homossexual do -investimento
~i~idinai .comporta ,logo de safda uma coerencia causal para 0 Sll-
Jelto? Em que sera que a captura pela imago homossexual com-
~orta, ~ara ? sujeito, que ele perea seu penis? Que ordem de causa-
hdade Imphca O' que se chama 0 processo primario? Ate onde
admitir ai uma relac;ao causal? Quais sac os modos de causalidade
que 0, sujeito. apreende numa captura imaginaria? Sera que basta
que nos a veJamos, essa rela9ao imagim'iria - com todas as suas.
i~~licac;6es elas mesmas construfdas, pois que se trata do imagi-
nano - para que ela se de no sujeito? - quando a vemos de fora.
~ao digo que estejamos errados em pensar que 0 temor da castra-
9ao, com todas as suas consequencias, entra automaticamente em
jogo num sujeito macho pego na captura passivante da relac;ao ho-
m~ssexual. 1?i~o que nos nunca nos colocamos a questao. E esta
ten a sem duvlda respostas diferentes segundo os Qiferentes casos.
A c?erencia causal esta aqui construfda, por uma extrapola9aO
a?~SIVa das coisas do imaginario no real. Ali onde se trata do prin-
ClplOdo prazer, de resolu9ao e de retorno ao equillbrio, de exigencia

de desejo, deslizamos de forma toda natural ao fazer intervir 0
princfpio de realidade - ou outra coisa.

Isso nos permite voltar a nossa encruzilhada. A relaC;ao do
dcsejo e concebida a primeira vista como essencialmente imaginaria.
E a partir daf que nos embrenhamos no catalogo dos instintos, de
suas equivalencias e desembocaduras uns nos outros. Detenhamo-
nos ao inves, para nos perguntar se sac apenas as leis biologicas
que torn am urn certo numero de significa90es insfintivamente inte-
ressantes para 0 sujeito humano. Qual sera, nesse ponto, a parte do
que depende do significante?

De fato, 0 significante, com seu jogo e sua insistencia proprios,
intervem em todos os interesses do ser humano - por mais profun-
dos, primitivos e elementares que nos os suponhamos.

Durante dias e lic;oes, tentei por todos as meios fazer com que
voces entrevissem 0 que poderemos chamar provisoriamente a au-
tonomia do significante, a saber: que ha leis que the sac proprias.
Elas sac sem duvida extremamente difkeis de isolar, pois que esse
significante, nos 0 colocamos sempre em jogo em algumas signi-
fica90es.

o que significa dizer 0 interesse da considera9ao lingliistica do
problema. E impossivel estudar como funciona esse 'fenomeno que
se chama a linguagem, e que e 0 mais fundamental das rela90es
inter-humanas, se nao se faz, no inkio, a distinC;:lo-do significante
e do significado. 0 significante tern suas leis proprias, independen-
temente do significado. E 0 passo que pe90 que voces deem nesse
seminario e 0 de me seguir quando lhes digo que 0 sentido da
descoberta analitica nao e simplesmente 0 de ter achado significa-
90es, mas 0 de ter estado muito mais longe do que jamais se esteve
em sua leitura, a saber, ate 0 significante. Que se negligencie esse
fato explica os impasses, as confusoes, circulos e tautolo~ias, que a
invcsti,?ac;ao analftica encontra.

A for9a da descoberta analitica nao esta nas significa90es ditas
libidinais ou instintivas relativas a toda uma serie de comportamen-
tos. Isso e verdade, ha isso. Mas, no ser humano, as significa90es
mais proximas da necessidade, as signlficac;oes relativas a inser9ao
mais animal no meio enquanto nutritivo e enquanto cativante, as
significac;oes primordiais, estao submetidas, em sua sequencia e em
sua propria instaurac;ao, as leis que sac aquelas do significante.



· Sc l~cS.falei ~o dia e. da noite, e para lhes fazer sentir que 0
J~a, ~ propna no<;:aodo dla, a palavra dia, a no<;:aoda vinda do
dla, e alguma coisa, propriamente .falando, de inapreensivel em
a.lgu.ma realJdade. A oposi<;:~o.do dia e da noite e uma oposi<;:ao
slgmf!cante, que ultrapassa mflllitamente todas as significa<;:6esque
da _pode acaba~' por recobrir, e mesmo qualquer especie de signifi-
ca<;:ao.Se tomel ~omo exemplo 0 dia e a noite, e natural mente por-
que. n?s.so tema e 0 homcm e a mulher. 0 significante-homem como
o .slglllficapte-mu.lher sac coisas diferentes de uma atitude passiva e
atItude atIva, atItu~e agr.essiva e atitude cedente, outra coisa que
c?mp~rtamentos. Ha sem nenhuma duvida um significante escondido
at, atras que, e claro, nao e absolutamente em parte alguma encar-
navel,. ll;as. que esta assim mesmo encarnado 0 mais justo possivel
l1a eXIstencia cia palavra homem e da paJavra mulher.

Se esses registros. do ser estao em alguma parte, e, afinal de
~ontas, nas palavras. Nao e obrigat6rio que sejam vocabulos verba-
h:ados. E pos~ivel. que s~ja um si?al numa muralha, e possivel que,
para a dlto pnmltlvo, seJa uma pilltura ou uma pedra, mas esta em
outro l_uga~que. nao ~m tipos de comportamentos ou patterns.
<, • N~o e un~a novldade. Quando dizemos que a complexo de
Edlpo e esscncial para que a ser humane possa aceder a uma es-
trutura humanizada do real, isso nao quer dizer outra coisa.

~udo 0 que oc~rre em nossa literatura, os principios funda-
m~ntaJs ~obre os quaIs nos acomodamos, 0 implicam _ para que
haJa re?hdade, .acesso ~uficicnte a realidade, para que 0 sentimento
da reah~ade se~a urn, Justo. guia, para que a realidade nao seja 0
q.u~ ela e na p:lcose, e preclSO 9ue a complexo de Edipo tenha sido
v~vldo: Ora, nao podemos artIcular esse complexo, sua cristaliza-
<;:ao~nangu!ar, suas diversas modaiidadcs e conseqiiencias, sua crise
tennm,~1, dlt~ declinio, sancionada pela introdu<;:ao do sujeito em
uma Otmensao nova, a nao ser na medida em que a sujeito e ao
n:~sIllO tempo ~!e p~~prio_e os dais outros parceiros. E a que signi-
fica a termo Jdentlflca<;:zo que empregamos a todo instante. Hci
port~nto ai intersubjetividade. e organiza<;:ao dialetica. Isso e Im-
~ensavel se 0 campo que localizamos com 0 nome de Edipo nao
liver uma estrutura simb6lica.

Nao pense que essa analise possa ser posta em duvida. 0 fato
de q~e nab seja geralmente aceita nao muda nada. Basta que alguns
a tenham _como cert~, p~ra qu~, par .esse meio mesmo, seja posta a
sua. auestao. 0 eqUlhbno. a Justa sltua<;:aodo sujeito humane na
realtdade ?e~ende de uma experiencia puramente s~mb6lica, em urn
de. seus llIVelSpelo menos, de uma experiencia que implica a can ..
qUI la da rela<;:aosimb6lica como tal.

Refletindo sobre isso, teremos necessidade da psicanalise para
sabe-Io? Nao ficamos perplexos de que as fil6sofos nao tenham desta-
cada ha muito' tempo a fato de que a realidade humana e irreduti-
velmcnte estruturada como significante?

o dia e a noite, a homem e a mulher, a paz e a guerra -
eu poderia ainda enumerar outras oposi<;:6esque nao se extraem do
mundo real, mas the dao sua arma<;:ao, seus eixos, sua estrutura,
que a organizam, que fazem com que haja efetivamente para 0

homem uma realidade, e com que ele nela se reconhe<;:a.A no~ao
da realidade, tal como a fazemos intervir na analise, sup6e essa
trama, essas nervuras de significantes. Isso nao e novo. Esta per-
petuamente implicado no discurso anaHtico, mas jamais isolado
como tal. Isso poderia nao ter inconveniente, mas tem, par exem-
pIa, no que se escreve sabre as psicoses.

Tratando-se das psicoses, invocam as mesmos mecanismos de
atra<;:ao, de repulsao, de conflito e de defesa que a respeito das
neuroses, ainda que fenomenol6gica e psicopatologicamente distin-
tos, para nao dizer opostos. Contenta-se com as mesmos efeitos de
significa<;:ao.Ai esta a erro. Dai a necessidade de nos determos
na existencia da estrutura do significante como tal, e, em resumo,
tal como ele existe na psicose.

Retomo as coisas do ponto de partida, e digo a minima
pais que distinguimos significante e sign.ificado, devemos admi!ir .a
possibilidade de que a psicose nao esteJa somente _na dependencIa
do que manifesta, no nivel das significa<;:6es,sua prolifera<;:ao, seu
labirinto, no qual 0 sujeito estaria perdido, e mesmo preso a ~ma
fixa~ao, mas de que ela provem essencialmente de alga que se SItua
ao nivel das rela<;:6esdo sujeito com a significante.

o significante deve ser concebido em primeiro lugar c~mo dis-
tinto da significa<;:ao.0 que a distingue e a fat a de ser em Sl mesmo
sem significa<;:aopr6pria. Tentem imaginar em conseqiiencia a que
pode ser a apari<;:ao de urn puro significante. Naturalmente, nem
mesmo podemos imagina-Io, por defini<;:ao. E no entanto, ja que
nos colocamos quest6es de origem, e preciso· ainda assim tentar se
aproximar do que isso pode representar.. . .

Que haja significantes de base sem as quaIs a ordem das Slgl11-
fica<;:6eshuman as nao poderia estabeiecer-se, nossa experiencia. nos
faz sentir com muita freqiiencia. Nao e tambem 0 que nos exphcam
todas as mitologias? Pensamento magico, assim se exprime a baba-
quice cientifica moderna toda vez que ela se acha diante de alga
que ultrapassa as cerebrozinhos encarq~il~ados daqueles para. .?S
quais parece que, a fim de entrar no dommlO da cultura, a condl~ao
necessaria e que nada os prenda a urn desejo qualquer que os huma-



11 il.asse. Pensumento magico, esse termo Ihes parece bastar para
cxpl1car que as pessoas que tmham todas as chances de ter as mes-
mas rela<;oes que n6s ao nascerem tenllam mterpretado 0 dia, a
nolte, a terra e 0 ceu como entidades que se conjugarp. e que copu1em
numa famIlIa baralhada par assassmatos, incestos, eclipses extraor-
dinanos, desapareclmentos, metamorfoses, mutila<;oes, por um ou
outro dos termos? Acreditam VOCeSque aquelas pessoas tomem essas
coisas realmente ao pe da letra? E rcalmente coloca-Ios no mesmo
nivel do evolucionista dos dlas atuais, que cre tudo explicar.

Creio que, no tocante ao que se deve a insuficiencia do pen-
samento, nada temos a invejar aos Antigos.

Nao fica claro, ao contnirio, que essas mitologias visam a ins-
talac;;ao, a posi<;ao em pe do homem no mundo? - e fazem-lhe
saber quais sao os significantes primordiais, como conceber suas re-
la<;oes e sua genealogia. Nao e necessario aqui ir buscar a mitologia
grega au egipcia, pois que 0 Sr. Griaule veio explicar-Ihes a mito-
login da Africa. Tratava-se de uma placenta dividida em quatro, e
urn dos peda<;os, arrancado antes dos outros, introduzia entre os
quatro elementos primitivos a primeira dissimetria e a dialetica, por
que se explicam tanto a divisao dos campos quanto a maneira como
as vestes sac usadas, 0 que significam as vestes, a tecelagem, uma
ou outra arte etc. E a genealogia dos significantes, na medida em
que ela e essencial a urn ser humano para se reconhecer ai dentro.
Nao sac simplesmente cstacas de orienta<;ao, nem moldes exteriores,
estereotipados, aplicados as condutas, nem simplesmente patterns.
Isso lhe permite uma livre circula<;ao num munao doravante orde-
nado. 0 homem moderno esta talvez hem menos aquinhoado.

.E gra<;as a seus mitos que 0 primitivo se acha ai dentro da
ordem cias significancias. Ele tern chaves para todas as especies de
situa<;oes extraordinarias. Se ele se coloca em oposi<;ao declarada a
tudo, alguns significantes 0 suportam ainda, os quais, por exem-
plo, llle dizem exatamente a forma de puni<;ao que sua saida com-
porta, a qual pode produzir desordens. A regra Ihe impoe seu ritmo
fundamental. Quanto a nos, estamos reduzidos a permanecer muito
medrosamente no conformismo, temcmos nos tornar urn pouquinho
loucos logo que nao digamos exatamente a mesma coisa que todo
o mundo. E essa a situac;;aodo homem moderno.

Encarnemos 0 minimo que seja essa presenc;;a do significante
no real. A saida de urn significante novo, com toda a repercussao
que isso pode comportar ate 0 mais intimo das condutas e dos pen-
samentos, a aparic;;ao de urn registro, como aquele de uma nova
religiao por exemplo, nao e algo que possamos manipular facilmen-
te, a experiencia 0 prova. Ha virada das significac;;oes,mudanc;;a do

sentimento comum, rela<;oes socialmente condicionadas, mas ha
lambem todas,as especies de fen6menos ditos reveladores que podem
parecer sob certa forma basta~te pert~rbad~ra para que os ter~os
de que nos servimos nas pSlcoses nao se]am absolu~amente Im-
proprios. A aparic;;ao de uma nova estrutura nas rel.a<;oesentr~ ~s
significantes de base, a cria<;ao de um novo termo na ordem do slgm-
ficante tem urn carater devastador.

l;so nao e problema nosso. Nao temos a obrigac;;ao de nos
interessar pela aparic;;aode um significante, pois e urn fe~6me?0 que
jamais encontramos profissionalmente: EI?, co.mpensa<;ao, hdamos
com sujeitos que vemos claramente, a eVldencIa, algo que se de-
senrola ao nivel da relaC;;aoedipica, um nucleo irredutivel. A ques-
tao suplementar que os convido a que se colo~uem e esta:. t;a? e
concebivel, nos sujeitos imediatamente acessi~eIs que os. P~l~OtlCOS
sao, considerar as conseqiiencias da falta essencial de ~m slgmflcante?

Ainda ai, nao digo nada de novo. Form~lo sImplesmente de
maneira clara 0 que esta implicado em nosso dlSCurSOquando fala-
mos do complexo de Edipo. Uma neurose sem Edipo, isso nao e.xiste.
Levantou-se essa questao, mas nao e verdadeira. Numa pSlcose,
admitimos perfeitamente que alguma coisa nao. funcionou, nao se
completou no Edipo essencialmente. Certo anahsta .teve de estudar
in vivo urn casu de paranoia, homologo, em determlil~dos aspectos,
ao casu do presidente Schreber. Ele diz coisas, no fim de contas,
bem proximas das que Ihes digo, so que manifestamente e}e se
cnrola, porque nao pode formula-Ias como proponho a voces, de
fazerem, dizendo a psicose consiste em urn buraco, uma faHa ao myel
do significante.

_Isso pode parecer-lhcs impreciso, mas e suficiente, mesmo se
nao podemos dizer de imediato 0 que e esse sign!ficante .. V~~os _ao
menos fazer-Ihe 0 cerco por aproxima<;ao, a partir das slgmfIca~oes
conotadas em sua proximidade. Pode-se falar da aproxima<;ao de
urn buraco? Por que nao? Nada ha mais perigo so que a aproximac;;ao
de urn vazio.

Ha uma outra forma de defesa que aquela que provoca uma
tendencia ou uma significa~ao proibida. E a defesa que consiste em
nao se aproximar do lugar em que nao ha .respostaa ques~ao.

Fica-se mais tranqiiilo assim e, por fim de contas, e essa a
caracteristica das pessoas normais. Niio nos coloquemos questoes -



cn~inaram-nos, e e por isso que estamos aqui. Mas, enquanto psica-
~lahs.tas, somos mes~o assim preparados para tentar esclarecer os
mfelIzes que:. eles Slm, colocaram-se questoes. Estamos certos de
que os neurotIc os se puseram uma questao. Os psicoticos nao e tao
c~rto. A resposta lhes veio talvez antes da questao _' e uma hi-
potese. _Ou ~ntao ~ questao se P?s. sozinha -- nao e impensavel.

Nao ha questao para urn sUJelto sem que haja urn autro a quem
ele a. tenha posto. AIguem me dizia recentemente, numa analise _
No ~ln:de .contas, eu nada tenho a perguntar a ninguem. Era uma
conflssao t~lste. Eu the fizobservar que, em todo 0 caso, se ele tinha
algo a pedlr, for~osamente seria preciso que 0 pedisse a alguem. :£
a_outra face da mesma questao. Se colocamos fortemente essa rela-
~ao_em n~ssa cabe~a, nao pare cera extravagante que eu diga que
e tao _posslvel q~e a quesHio se tenha posto primeiramente quanto
que n~o tenha sldo 0 sujeito que a tenha posto. Como lhes mostre!
em ml~has a~resenta~oes de casos, 0 que se passa na entrada de
uma pSICose e dessa ordem.

Le,mbre~-se ?~quele sujeito que evidentemente nos parecia,
para. nos, mUlto lucldo. Tendo em vista a maneira como ele tinha
crescldo e prosperado na existencia, no meio da anarquia nada alem
q~~ urn pouco mais evidente que nos outros, de sua ~itua~ao fa-
mlb~r, ele se apega~a A a .um amigo, que se tornara seu ponto de
e~ralzamento na eXIs~encla, e ~e repente algo tinha ocorrido, ele
nao ~ra capaz de expbcar 0 que. Sacamos muito bem que isso dizia
r~spelto ao apareci~ento da filha de seu parceiro, e completamos
dlzend~ que ele sent~u esse fato como ineestuoso, dai a defesa.

~ao somos mUlto exigentes quanta ao rigor de nossas arti-
cUla~oe~_desd: que ~prendemos com Freud que 0 principio de
~ontradl~ao nao funcIOna no inconsciente - formula sugestiva e
mteress~nte, _mas, s~ atentarmos bern, urn pouco curta _ quando
u~~ cOIsa,nao ~uncIOna num sentido, ela e explicada pelo seu con-
trano. E e. por I~SOque a analise explica admiravelmente as coisas.
Esse rapa~m~o tmha (:ompreendido muito menos que nos. Ele tro-
pe~ava alI dlante de algo, e, faltando-lhe uma chave ele tinha ido
colocar-se ?urante tres meses em seu leito, para se achar. Ele estava
na perplexldade.

Urn minimo de sensibilidade que nosso oficio nos da nos fazve: cI~ramente algo que se encontra sempre no que se chama de a
pre-pSlcose, a saber, 0 sentimento de que 0 sujeito chegou a beira
do buraco. Isso deve ser tornado ao pe da letra. Nao se trata de
compreender 0 que se pass a ali onde nao estamos. Nao se trata

de fcnomenologia. Trata-se de. conceber, nao de imaginar,· 0 que se .
passa para urn sujeito quando a questao the vem dali onde nao ha
significantc, 'quando e 0 buraco, a falta que se faz sentir como tal.

Repito isso para voces, nao se trata de fenomenologia. Nao se
(rata de bancar os loucos - fazemos isso de modo bastante habitual,
em nosso dialogo interno. Trata-se de determinar <lS conseqiiencias de
uma situa~ao assim determinada.

Nem todos os tamboretes tem quatro pes. Hi os que ficam em
pe com tres. Conludo, nao ha como pensar que venha faltar mais
Ull s6 senao a coisa vai mal. Pois bern, salbam que os pontos
de apoio significantes que sustentam 0 mundinho dos homenzinhos
solitarios da muitidao moderna SaD em numero muito reduzido. E
possivel que de saida nao haja no tamborete pes suficientes, mas
que ele fique firme assim mesmo ate certo momenta, quando 0 sujei-
to, numa ccrta encruzilhada de sua hist6ria biogriifica, e confron-
tado com esse defeito que existe desde sempre. Para desigml-lo,
contcntamo-nos ate 0 presente com 0 termo Verwerfung.

Isso pode acarretar mais de um confIito, mas nao se trata es-
scncialmentedas constela~oes conflitivas que, na neurose, se explicam
par uma dcscompensa~ao significativa. Na psicose, e 0 significante
que esti em causa, e como 0 significante nao e nunca solitario, como
ele sempre forma alguma coisa de coerente - e a signifid.ncia mes-
ma do significante - a falta de um significante leva necessariamente
o sujeito a reconsiderar 0 conjunto do significante.

Eis a chave fundamental do problema da entrada na psicose,
da sucessao de suas etapas e de sua significa~ao.

Os term os nos quais as questoes SaD habitualmente postas im-
plicam de fato 0 que estou lhes dizendo. Um Katan, por exemplo,
formula que a alucina~ao e urn modo de defesa como os outros. Ele
percebe entretanto que hi ai fenomenos bem avizinhados, mas que
diferem - a certeza de significa~ao sem conteudo, que se pode
chamar simplesmente a interpreta~ao, difere com efeito da alucina-
~ao propriamente dita. Elc explica os dois por meio de mecanismos
destinados a proteger 0 sujeito, e segundo um modo outro que
aquele que esta etn a~ao nas neuroses. Nas neuroses, e a significa-
«ao que por urn tempo desaparece, eclipsada, e vai aninhar-se alhu-
res, cnquanto a realidade vai agUentar bem 0 rojao. Tais defesas
nao SaD suficientes no casu das psicoses,· e e na realidade que apa-
rece 0 que deve proteger 0 sujeito. Este situa fora q que pode suscitar
nele a pulsao instintiva, contra a qual se trata de fazer frente.

Eevidente que 0 termo realidade, tal qual e aqui utilizado,
e inteiramente insuficiente. Por que nao ousar dizer que 0 meca-



nismo para 0 qual se apela e 0 id? _ . .
ele tern 0 poder de modifica d' pOlS que se consldera que
a verdade da coisa. r e e perturbar a que se pode chamaI'

Segundo a que explicam trata-se para " d
contra as tenta«aes homosse~ua' N' ,0 sUJelto e proteger-se
dizer _ Schreber IS. Inguem nunca se ocupou em
via mais as . . menos que ,os. outros - que de repente ele nao
era pela mLcs~~a~t que a proPbna face de seus semelhantes machos
. ' ern0, reco erta par urn manto El

VIa~Uitissimo bem. Consideram simplesmente que el~ na~ ~em~re as
aquI a que eles verdadeiramente eram para ele a sab' s VIab~or
tos de atra~ao amorosa Nao s t t ' er. como 0 Je-
vagamente de realidade, .como s: f~:s: io~:~to do. que se chama
dade das muralhas contra as quais bat . ma COlsa que a reali-
de uma realidade significante qu _ emas com a cab~~a, trata-se
botareus e obsta cuios, mas u~a v:rd:~o nos apres~n.ta slmplesmente
por si mesma como orientando esse e que se. veriflca. e se instaura
para chama-Ios pelo nome deles. mundo, e mtroduzmdo os seres,

Por que entao nao admitir qu 'd'a verdade da coisa? e 0 I e capaz de escamotear
Mas podemos tambem pa - .

que se passa quando a verdad; ~ que~tao em sentIdo inverso, ei-Ia:
n~da para representa-Ia em sua v:r~~~~a falta, quando nao ha mais
gIStro do pai esta em falta? ' quando par exemplo 0 re-

O pai nao e simplesmente 0 g d El' ,
possui de direito a mae e em . e~a. or. e e tambem aquele que
tral na realiza~ao de id" pnnc~p~o, em paz. Sua fun«ao e cen-
e tambem uma fun - IPO, e c<;>ndIclOna0 acesso do fiIho - que
I'd d Q ~ao, e correlatIva da primeira - ao tipo d "
I a e. ue se passa se uma t f I a VIrl-

dora do pai? cer a a ta se produziu na fun«ao forma-
o . Ad

o fiIho ~~~~o aeut~rae~e~~r~:e~~~?r;t certo mo~o d,e rela~ao tal como
tra«ao. Todos nos conhecemos amma, ~as nao .e ~?r temor a cas-
ticos que proliferam a sombra ~eles flllios dehn9uentes ou psico-
carater excepcional, de urn d e uma pers~n.ahdade paterna de
ma de monstros sagrados Sea~sesmonstros SOCIalSque a gente cha-

d . 0 personagens freqG t .marca as por urn estilo de' d' - en emente mUlto
unilateral, no registro de ~::a la«ao .e_de sucesso, mas de maneira
desenfreados, as vezes de urn tal a~bl«~o ou dAe.um autoritarismo
torio que haja genio merito ~~ 0,. e urn gemo. Nao e obriga-
haja 0 unilateral e 0 ~onstru~s:eN~ocr!dade ou maldade, basta que
subversaa psicopatica de perso~ali~od e certamente por a~aso se uma
Uma tal situa~ao. a e se produz especlalmente em

Suponhamos que essa situa~ao comporte precisamente para 0

'Sujeito a impo,ssibilidade de assumir a realiza«ao do significante pai
ao nivel simbolico. 0 que the rest a? Resta-Ihe a imagem a que se
reduz a fun«ao paterna. E uma imagem que nao se inscreve em
nenhuma diaIetica triangular, mas cuja fun~ao de modelo, de alie-
na«ao especular, da ainda assim ao sujeito urn ponto de engancha-
mento, e the permite apreender-se no plano imaginario.

Se a imagem captadora e desmedida, se a persona gem em ques-
tao se manifesta simplesmente na ordem da potencia, e nao na do
pacto, e uma rela«ao de rivalidade que aparece, a agressividade,
o temor etc. Na medida em que a rela«ao permanece no plano ima-
ginario, dual e desmedido, ele nao tern a significa«ao de exclusao re-
cfproca que 0 afrontamento especular comporta, mas a outra fun«ao,
que 6 aquela da captura imaginaria. A imagem adquire em si mesma
c logo de saida a fun~ao sexualizada, sem ter necessidade de ne-
nhum intermediario, de nenhuma identifica~ao com a mae nem com
quem quer que seja. 0 sujeito adota entao essa posi«ao intimidada
que observamos no peixe ou no lagarto. A rela«ao imaginaria
se instaura sozinha, num plano que nao tem nada de tfpico, que e
desumanizante, porque nao deixa lugar para a rela<;ao de exclusao
rccfproca que permite fundal' a imagem do eu na orbita que da 0
11l0delodo outro, mais acabado.

A aliena~ao e aqui radical, ela nao esta ligada a um significado
<lniquilante, como um certo modo de rela«ao rivalitaria com 0 paL
mas com um aniquilamento do significante. Essa verdadeira despos-
sessao primitiva do significante, sera preciso que 0 sujeito dela se
encarreguee assuma a sua compensa~ao, longamente, na vida, pOl'
lima serie de identifica«aes puramente conformistas a personagens
que the darao 0 sentimento do que e precise fazer para ser urn
homem.

E assim que a situa«ao pode se sustentar durante muito tempo,
que certos psiCOlicos vivem compensados, tern aparentemente os
comportamentos comuns considerados como normalmente viris, e de
uma so vez, misteriosamente, Deus sabe par que, se descompensam.
o que sera que toma subitamente insuficientes as muletas imagina-
rias que permitiam ao sujeito compensar a ausencia do significante?
Como 0 significante repae como tal suas exigencias? Como 0 que
e falho intervem e interroga?

Antes de tentar resolver esses problemas, gostaria de faze-los
obscrvar como se manifesta a aparic;ao da questao posta par uma
falta do significante. Ela se manifesta pOl' fenamenos de franja em
que 0 conjunto do significante esta posta em jogo. Uma grande per-
tuI'ba~ao do discurso interior, no sentido fenomenologico do termo,
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sc reali;a, e 0 Out~o mascarado que esta sempre em nos a arece
a urn so ~empo elucldado, revelando-se em sua fun<'ao propriaP P .
essa func;ao e a un'c t' _ '" . OIS. . 1 a que re em entao 0 sujeito ao nivel do dis-
curs?, 0 qual mt,elramente ame~l(;afaltar-lhe, e desaparecer. Tal e 0
se?tIdo do crepusculo da reahdade que caracteriza a entrada nas
pSlcoses.

A leitura.
o assassinato d 'aim as.
As implica90es do significante.
Os homen1.inhos.
As tres fun90es do pai.

Que Schreber tenha sido excepcionalmente dotado, como ele
mesmo 0 exprime, para a observac;ao dos fenomenos cuja sede e
ele proprio, e a investigac;ao da verdade deles, da a seu testemunho
seu valor incomparavel.

Paremos urn instantinho. Comecei poressa leitura para indi-
car-lhes 0 que pretendo fazer hoje, a saber, leva-Ios a urn certo
numero de passagens que escolhi da melhor maneira nas aproxima-
damente quatrocentas a quinhentas paginas do livro de Schreber.

Vamos aparentemente nos contentar em passar par secretarios
do alienado. Empregam habitualmente essa expressao para censurar
a impotencia dos seus alienistas. Pais bern, nao so nos passaremos
por seus secretarios, mas tomaremos ao pe da letra 0 que ele nos
conta - 0 que ate aqui foi considerado como coisa a ser evitada.



· Nao e por nao tel' estado longe 0 bastante na sua escuta do
ahen~~o, _que os grandes observadores que fizeram as primeiras
c!asslflca~oes tornaram sem vigor 0 material que Ihes era ofere-
cldo? - a tal ponto que Ihes pareceu problem8otico e fragment8orio.

Apresentei na sexta-feira uma psicose alucinatoria cronica. Voces
nao ficaram surpreendidos, aqueles que 180estavam, em ver como
o que se obtem e mais vivo se, ao inves de tentar determinar a todo
custo se a alucina~ao e verbal ou sensorial ou nao-sensorial escuta-
~os simplesmente 0 sujeito? 0 doente do outro dia fazi~ surgir,
I~ventava, como ~or uma especie de reprodu~ao imaginativa, ques-
toes sobre as quaIs se sentia bem que elas haviam estado anterior-
mente implicadas por sua situa~ao, sem que 0 doente 0 tenha formu-
lado propriamente falando. E claro, nao basta se ater a isso ai
para ~er tudo compreendido, pois trata-se de saber por que as coisas
se passam assim. Mas e preciso come~ar por tomar as coisas em
seu equiIfbrio, e esse equilibrio se situa ao nivel do fenameno signi-
ficante-significado.

Essa dimensao est80muito longe de estar esgotada pela psico-
logia, ou a metapsicologia, ou a parapsicologia cl80ssica tradicionaL
que_utilizam c~tegorias escolares - alucina~ao, interpreta~ao, sen-
sa9ao, percep9ao. Sente-se bem que isso de modo algum esta no
nf~el em que_se p~e 0 problema, e que 6 mesmo urn come90 bem
rulm, que nao delxa nenhuma esperan9a de par eorretamente a
questao do que e delfrio, e do nivel onde se produz 0 deslocamento
do suieito em rela9ao aos fenamenos de sentido.

Nao seria exagerado sugerir aos psicologos e medicos que re-
eorram ao que deve ser assim mesmo acessfvel a experieneia do
ho~em comum. Eu ~roponho-lhes urn exerdcio. Reflitam urn pou-
qumho sobre 0 que e a leitura.

o que voces chamam leitura? Qual 0 momenta otimo da lei-
tura? Quando voces estao segurissimos de que voces leem? Voces
me dirao que isso nao suscita nenhuma duvida, e que se tern 0 sen-
timento da leitura. H80muitas coisas que af van de encontro a isso.
N~s sonhos, por e~emplo, podemos ter 0 sentimento de ler alguma
eOlsa, quando manifestamente nao podemos afirmar que haja cor-
respondenci.a com urn signifi~ante. A absOr9ao de certos t6xicos pade
n~s conduzlr ao me~mo senhmento. Isso nao nos d80a id6ia de que
nao .podemos . nos ~Iar na. a~r~nsao sentimental da coisa, e que e
p.rec.I~ofazer mt~rvlra obJetlVldade da rela9ao do significante e do
slgnl~ICado? E at entao que 0 problema realmente cOIDC9a e com
ele as complica~6es. '

H8o!,po.r exemplo, 0 caso daquele que finge estar lendo. Num
tempo Ja dlstante em que eu viajava em, paises que aeabavam de

conquistar a independencia, vi urn senhor, 0 intendente de urn figu-
rao do Atlas, pegar urn papelzinho que Ihe era destinado, e con~a-
tei logo que ele nao podia absolutamente compreender nada, pois
o segurava de cabe9a para baixo. Mas, com muita gravidade, ele
articulava algo, aquela historia de salvar as aparencias perante 0
ambiente respeitoso. Ele lia ou nao lia? Ineontestavelmente cle lia
o essencial, a saber, que eu tomava aquilo como plausivel. '

o outro extrema e 0 easo no qual voces j80sabem de cor 0 que
h80no texto. Isso acontece mais freqiientemente do que se cre. Aque-
les textos de Freud que san de uso corrente na forrna9ao psicol6gica
e medica de voces, pode-se dizer que voces j80 0 sabem decor.
E 0 que permite relativizar singularmente 0 que constitui 0 fundo
da literatura dita cientifica, pelo menos em nosso dominio. Tem-se
muitas vezes a impressao de que a que dirige muito profundamente
a intenc;ao do discurso nao e talvez outra coisa senao fiear exata-
mente nos limites do que ja foi dito. Parece que a ultima inten9ao
desse discurso e fazer urn sinal aos destinat8orios, e provar que 0 sig-
natario e, se posso assim dizer, nao-nulo, que e capaz de escrever
o que todo 0 mundo esereve.

Observam aqui uma falta flagrante de eorrespondencia entre as
eapaeidadcs intelectuais dos autores, as quais variarn seguramentc
dentro de limites muito amplos, e a notavel uniformidade do qu ..
eles nos trazem no diseurso. A vida cientifica mais comum nos
oferece essas defasagens patentes. Por que entao, condenar de
antemao a caducidade 0 que se extern a de urn sujeito que se pre-
sume estar na ordem do insensato, mas cujo testemunho 6 mais
singular, e mesmo inteiramente original? Por mais perturbadas que
possam ~star suas rela90es com 0 mundo exterior, mesmo assim
nao guarda talvez seu testemunho 0 seu valor?

De fato, damo-nos conta, e nao simplesmente a respeito de urn
easo tao notavel quanta aquele do presidente Schreber, mas com
respeito ao menos importante desses sujeitos, de que, se soubermos
escutar, 0 delirio das psicoses alucinatorias cranicas manifesta uma
rela~ao muito especifica do sujeito em rela9aO ao conjunto do siste-
ma da linguagem em suas diferentes ordens. S6 0 doente pode teste-
munhar isso, e ele 0 testemunha com a maior energia.

Nao temos razao alguma para nan ace~tar como tal 0 que ele
nos diz, sob pretexto de sei 1800 que, que seria inefavel, incomuni-
cavel, afetivo - voces sabem, tudo 0 que se arquiteta sabre os
pretensos fenamenos primitivos. 0 sujeito da testemunho efetiva-
mente de uma certa virada na relac;ao com a linguagem, que se pode
nomear erotizac;ao, ou apassiva9ao. Sua maneira de sofrer em seu
conjunto 0 fenameno do discurso revela-nos seguramente uma di-



mednsaoconstitutiva, uma vez que nao procuremos
na or comum dos psiquismos Essa d' _ , 0 m.enor denomi-
o vivido psiquico e a situa9a~ . Imensao, e a dlstancia entre
todo fenomeno d~ lin ua em s seml-ext~rna em que, em rela9ao a
qualquer sujeito hum~o. g , e acha nao somente 0 alienado, mas

Metodologicamente, estamos t . .
o testemunho do alie d ' pOl' anto, no dlrelto de aceitar

na 0 em sua posi9ao em l' I - 'I'gem, e devemos te-Io em conta na T .e a~ao a mgua-
do sujeito com a linguagem R .a~a lse de ~onJunto das rela~6es
legado que Schreber nos fe~ de °s~~ eresse ,~alOr e. perma?ente do
memonivel e digna de ser meditada. s memonas, COlsa efehvamente

o proprio Schreber nos indica q If'
certo momento, profundamente pertur~:d: g~m~l de~trof' dele, nUm
receu na ordem de suas relaf'oe- . cer a lSsura apa-. :.' scorn 0 outro que el h .nosamente 0 assassinato d' I ' e c ama mlstc-ama.

Isso fica na penumbra .• .
analiticas nos permite nos refer::~a:ssa ~xpenencla das categor~as
que tem essencialmente rela9ao Com ~s at.. TrataJe de alguma COlsa
e para 0 sujeito a eli se d s ongens. 0 eu, com 0 que
Se reflete sob 0 nome Pde e~. seu ser, com essa Imagem em que ele

Essa problematica se insere entre a . .
gem encarecida cumulada em rela a ' l.ma¥em do eu e essa Ima-
a imago patern~ enquanto ela 'ns; 0 a pnmelra, a do grande Outro,
rior do sujeito,' do ,eu e do ~de~ur~ a dupla persp,::ctiva, no inte-
circunstancia, do superego Temos a . oeu, _para nao falar, nessa
em que ele nao consegui~ ou d Impressao de que e na medida
o outro puramente imagin~rio ~e~u~~oe~~e .OU!~O,que el~ encontra
qual nao pode tel' outras rela' 6es . _lmmul 0 e decaldo com 0

outro 0 nega, literalmente 0 ~ata ~e nao as ~e frustra9ao - esse
radical na aliena~ao imaginaria. . sse outro e 0 que ha de mais

se PO~;~h:m~~P~u~~sc~~~~~~~~n:nt~Orrel~tiva da a~ari~~<: do que
faz no curso da historia dt sujeito 'dsu~!ace~te na mscn~ao que se
Nao e impossivel alias vel' surgir' e~seu~i~~~~s~ todos .o~ seus atos.

Eu lhes darei um exem I d' no sUJelto normal.
P?la9ao vivida, aquela do p~r~on~:~mq~~fa:~essiv~~ emduma extra-
bmson Crusoe com efeito e um d na 1 a eserta. Ro-
e, segundo S~i, aparecid~ pela ~s t~mas do pensamento moderno,

pnmelra vez em Baltasar Gracian.

E urn problema psicologico acessfvel, se nao a imagina9ao, ao menos
a experiencia --.:..-que se passa quando 0 sujeito humano vive .'>0-

zinho? 0 discUliSOlatente se tom a 0 que? Ao fim de dois ou tres
anos de vida solitaria, 0 que se toma a ordem de vocaliza<;ao ell \'011

vender madeira?
Voces podem tambem ten tar descobrir 0 que se tornam as

vocaliza~6es para uma pessoa que se perde na montanha - e nao
e sem duvida sem razao que 0 fenomeno e mais nitido nas mon-
tanhas, pois esses lugares sao talvez menos humanizados. 0 que se
passa - a saber: a mobiliza9ao sensivel do mundo exterior em
rela<;ao a uma significa9ao pronta a surgir de todos os cantos -
pode nos dar a ideia desse lado perpetuamente pronto a aflorar de
um discurso semi-alienado. A existencia permanente desse discurso
pode ser considerada como amiloga ao .que se passa no alienado
- os fenomenos de verbaliza9ao em Schreber s6 fazem em suma
sublinha-Ia. A questao e agora saber pOl' que, na margem do que,
para significar 0 que, mobilizado por que, 0 fenomeno aparece no
delirante.

Torno uma outra passagem, escolhida igualmente ao acaso, por-
que tudo isso e de tal forma insistente em Schreber que se acha por
toda a parte uma confirma<;ao dos fenomenos que indico.

Encontramos a seguir algumas considera<;6es sobre a desacele-
ra~ao da cadencia. R ai que devemos aprofundar mais nossa ana-
lise.

R essencial aos fenomenos de significa~ao que 0 significante
nao seia recortavel. Nao se secciona urn peda~o de significante como
se secciona uma fita cassete. Se voces cortarem uma fita cassete, a
frase se interrompe, mas 0 efeito da frase nao para no mesmo ponto.
o significante comporta em si mesmo todas as especies de implica-
<;6es, e nao e porque voces san escutadores ou decifradores de pro-
fissao que podem em certos casos completar a frase. A unidade de
significa<;ao mostra de maneira permanente 0 significante funcio-
nando segundo certas leis. 0 fato de que, no interior do delirio, as
vozes joguem com essa propriedade nao pode ser tido como indi-
ferente, e nao podemos eliminar a hip6tese de que 0 motivo funda-
mental seja justamente uma rela<;ao mais radical, mais global, COm
o fenomeno do significante.

Colocar-nos-emos a partir dai a questao de saber pOl' que e.
com efeito, na rela9ao com 0 significante que 0 sujeito investe todas



as suas capacidades de interesse. Abordar 0 problema nesse nivel
nao e em absoluto mudar a fun~ao da energetic a, nao e repelir em
nada a no~ao de libido. Trata-se somente de saber 0 que significa;
na psicos~, 0 interesse eletivo pela rela~ao com 0 significante.

Eis uma nota breve com respeito a tela~ao entre a inteligencia
divina e a inteligencia humana (Leitura das Memorias).

Por mais elaborada que ela nos pare~a, a equivalencia entre
os nervos e os dizeres presentificados esta fundada na experiencia
primitiva do sujeito. Os nervos sao esses palavrorios e esses ritor-
nelos, essa insistencia verbalizada que se tomou seu universo. No
mesnio tempo, em compensa~ao, as presen~as acessorias de seu cir-
culo sao condenadas a irrealidade, e tomam-se homens atamancados
as tres pancadas. As presen~as que contam tomatam-se essencial-
mente verbais, e a soma dessas presen~as verbais e para ele identica
a presen~a divina, so a unica presen~a que the e seu correlativo e
seu abonador.

A no~ao de que a inteligencia divina e a soma das inteligencias
humanas se enuncia em formulas bastante rigorosas e bastante ele-
gantes para que tenhamos a impressao de estar diante de urn tas-
quinho de sistema filosofico. Se eu lhes tivesse perguntado de quem
seria, talvez pouco faltasse para voces responderem - Espinosa.

A questao e saber 0 que vale esse testemunho do sujeito. Pois
bern, ele nos da sua experiencia, que se imp6e como a propria estru-
tura da realidade para ele.

o quinto capitulo concerne em particular a lingua dita funda-
mental, da qual ja Ihes ensinei que, no testemunho do sujeito, ela
e feita de uma especie de veIho-alemao particularmente cheio de
sabor, e recheado de express6es arcaicas hauridas nas subjacencias
etimologicas daquela lingua.

,. 55' fenomenologia de uma grande
A nota da,.pa~m~. .e u~~ ;irculavam no contexto de uma

riqueza quanto as sigmf~c~<;oesq I ois que podemos refe-
burguesia a~en;~ de tradi~ao b"'stan~:ti~nJ~' s~culo XVIII. Eles fize-
renciar a histona, dos ,Sc~eber Ia de seu pais de maneira bast ante
ram parte da vida ,mte e,ctua , 'ersonalidade do pai de
brilhante - voltare1 mais. a~~n~~ :unf segundo tempo do dell-
Schreber. Os temas que ~ao g sse com lexo de cerco cultural
rio estao manifestamen,te l1ga~os a e te com Po celebre partido que
cujo desdobramento V1mos tnsteme~ cerco pelos eslavos, 0 cerco
lan¢ou toda a Eur?pa na :u~~a~esse homem de bem que nao pa-
pelos judeus, y~do Ja se aCe:huma tendencia politica passional ~ue
rece ter partlcipado de n 'd de seus estudos, nessas corpora~oes
seja, a nao s.er dur.ante 0 peno 0

cstudantis das qua1s ~leAfa~a.d 1 ue sao 0 suporte das frases
VoItaremos a eX1stenc1a a~ ~tmas ~eu tumuIto, Elas virao com

que incluem, ~crpetuamente ~ ~u~:~so~:menzinhos que atrafram mui-
o tcmpo mitlgar-se ne,sses a articular consagrou urn ar-
to a aten~ao dos anal1stas, ~~tan, : ~uderam dar a oportunidadc
tigo a eles, a esses. homenzm. os, qais ou menos engenhosas, como
para todo tipo de mterpreta~oes I?d s que 0 sujeito ao rejeitar a
a de assimila-los ao.s espermatoz~l e omento se re~usa a perder.
masturba~ao a partir del.urn ce~ ~a: mas ~esmo se a admitimos,
Nao cabe repelir uma ta mterpre a'S, ,
ela nao esgota 0 pr,oblema. t de personagens regressivos, volta-

o importante e q~e ,se tr~ ~ arece esquecer os tra-
dos a sua celula procnati~a ongmal. ~~~a~u~m primeiro falou dos
balhos bem anti~os de Sllbe~er, '~a~ens do espermatozoide, ou da
sonhos em que .f1~u.ravam~er as 1 essa e oca que pode passar por
celula femea pnm1tiva do ovulo. ~ t muP1'tobem que a questao era

, 'lb fnha entretanto V1S0 .arca1ca, Sl erer 1 f. desempenhavam essas 1magens, quer
sobretudo apreender, que un~ao,. as Alias e curioso ver, em 1908,
elas fossem fantasmati~as ou.omnc lio do que significam essas ima-
alguem tomar em cons1der~<;(~~ad~~~ tern uma significa~ao morta~,
gens. Segundo e1e, a ap~n<;, E 0 e uivalente de uma mam-
Trata-se de urn retorno as ongens, reiente vemos claramente,
festa<;ao do instinto de morte'dNo casnooPcontexto do crepusculo do

'nhos se pro uzem l' .ja que os homenz1 't f do movimento do de mo.
mundo, fase verdadeira~ente. cons~~~~:a nesta ocasiao deixar de no')

o que quer que seJa, nao po , mpletude da realiza<;ao da
perguntar se nao e de uma certa mCO

Nao estamos longe, Sente-se que 0 sujeito meditou certamente
mais sobre a natureza do surgimento da fala do que nos 0 fizemos
ate agora talvez, Ele se da bem conta de que a fala se situa num
nivel bem diverso da exercita<;ao dos orgaos que podem materia-
liza-la. Voces notarao que ele introduz 0 sonho como pertencendo
cssencialmente ao mundo da linguagem, Nao e inutil observar que
surpreendente ilogismo isso representa da parte do alienado que, ao
que se sabe, nao e tido como conhecendo 0 carater aItamente signi-
ficantc que damos ao sonho desde Freud, E certo que Schreber nao
tinha a menor no~ao sobre ele.



fungao paterna que se trata em Schreber. Todos os autores, com
efeito, tentam explicar a eclosao do delfrio de Schreber em relagao
ao pai. Nao que Schreber esteja nesse momenta em conflito com seu
pai - ha muito tempo que este desapareceu. Nao que ele esteja
num momenta de fracas so no acesso as fungoes paternas, j:i que
cle, ao contnlrio, galga uma ctapa brilhantc de sua carreira, e csta
numa posigao de autoridade que parece insta-Io a assumir verdadei-
ramente uma posigao paterna, oferecer-lhe urn apoio para idealizar
essa posigao e se referir a ela. E, portanto, de uma vertigem do
sucesso, mais do que do sentimento do fracasso, que dependeria
o delfrio do presidente Schreber. Eis em torno de que gira a com-
preensao que os autores dao do mecanismo determinante da psicosc,
pelo menos no plano psiquico.

De minha parte darei tres respostasconcernentes a fungao
do pai.

Normalmente, a conquista da realizagao edipica, a integragao
e a introjegao da imagem edipica, se faz pela vida - Freud nos
disse isso sem ambigiiidade - da relagao agressiva. Em outros ter-
mos, e pela via de urn conflito imaginario que se faz a integragoo
simbolica.

Ha uma via de uma outra natureza. A experiencia etnologica
nos mostra a importancia, por mais residual que seja, do fenomeno
da couvade - a realizagao imaginaria se faz aqui pela atualizagao
simbolica da conduta. Nao e algo dessa natureza que pudemos situar
na neurose? A gravidez do histerico descrita por Eissler, que se
produz em conseqiiencia de uma ruptura traumatica de seu equili-
brio, nao e imaginaria, mas bem simb6lica.

Nao ha uma terceira via que esta de algum modo encarnada
no delfrio? Esses homenzinhos san formas de reabsorgao, mas sao
tambem a representagao do que acontecera no futuro - 0 mundo
sera repovoado por homens-Schreber, homens de espirito schrebc-
riano, diminutos seres fantasmaticos, procriagao apos 0 diluvio. Tal
e a perspectiva.

Em suma, na forma normal, 0 destaque e dado a realizagao
simb6lica do pai por via do conflito imaginario - na forma neuro-
tica ou paraneurotica, a realizagao imaginaria do pai por via de um
exercicio simb6lico da conchIta. E aqui, que vemos? - senao a fun-
gao real da geragao.

E algo que nao interessa a ninguem, nem aos neur6ticos, nem
aos primitivos. Nao digo que estes nao saibam a fungao real que
o pai desempenha na gera9ao. Simplesmente isso nao lhes interessa.
o que lhes interessa e 0 engendramento da alma, 0 engendramento
do espirito pelo pai, 0 pai enquanto sim~6lico ou enquanto imagi-
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delirio e a fun<;ao real do pai na
nario. Porem, curiosame?te, ~ouma fo;ma imaginaria, se ao menos
'era<;ao que ,:emo~ .sur~lr so fazem osanalistas entre os homen-
admitimos a Identiflca<;~.oqU~a ai um movimento girando entre as
zinhos e os espermat?zOldes. blematica da fun<;ao paterna.
lres fun<;oes que defmem a pro

. . leitura deste texto, e na tarefa de
EstamoS agora enga]ados?a d' l't'co significante-significado.

, .<.' no reglstro la e 1 Aatualiza-lo ao mC1Xlmo C aqui direi isto - se voces
A tOOos e a cada urn dos que es ~o a questao do ser, nao a

abordam, com~ e legiti~o ~~~~~~e~e~~menica articul~da. que lhes
peguem de mUlto alto. a fIe 0 centro de referencIa.
apresentei, e justamente a a a que



A verdade do Pai.
A invasiio do signi/icante.
Sintaxe e metd/ora.
A a/asia de Wernicke.

:I saber, que a analise e absolutamente inseparavel de uma quesHio
1IIIIdamental sobre a maneira como a verdade entra na vida do ho-
IIll'lI1,A dimensao da verdade e misteriosa, inexplicavel, nada per-
lillIe decisivamente discernir-lhe a necessidade, pois que 0 homem
',' acomoda perfeitamente a nao-verdade. Tentarei mostrar-lhes que
I justamente a questao que ate 0 fim atormenta Freud em Moises
, II monoteismo.

Sente-se nesse pequeno Iivro 0 gesto que renuncia e a figura
que se cobre. Aceitando a morte, ele continua. A interroga<;ao reno-
vada em tomo da pessoa de Moises, de seu hipotetica medo, nao
lem outra razao senao responder a questao de saber por que via
;1 dimensao da verdade entra de maneira viva na vida, na cconomia
do homem. Freud responde que e por intermedio da significa<;ao
Iiltima da ideia do pal.

o pai e de uma realidade sagrada em si mesma, mais cspiri-
lual que nenhuma outra, pois que, em suma, nada na realidade
vivida indica propriamente falando a fUlli;:ao, a presen~a, a domi-
lIanda. Como a verdade do pai, como essa verdade que 0 proprio
I;reud chama de espiritual vem a ser promovida ao primciro plano?
A coisa nao e pensavel senao pelo vies desse drama a-historico,
inscrito ate na carne dos homens na origem de toda a historia
~ a morte, 0 assassinato do pai. Mito evidentemente, mito muito
misterioso, impossivel de ser evitado na coerencia do pensamento
dc Freud. Ha ai alguma coisa de velado.

Todo a nosso trabalho do ana passado vem confluir aqui ~
nao se pode negar 0 carater inevitavel da intui<;ao freudiana. As
LTfticas etnograficas nao atingem a alvo. Aquila de quc se trara
C de uma dramatiza<;ao essencial pela qual entra na vida urn cxce-
der interior do ser humano ~ 0 simbolo do pai.

A natureza do simboJo deve ainda ser esclarecida. Aproxima-
IllO-IlOSde sua essencia situando-o no mesmo ponto da genese que
o instinto de morte. E uma so e mesma coisa quc exprimimos.
Tendemos para um ponto de convergencia ~ que significa essen-
cialmente 0 simbolo em seu papel de significante? Qual sera a fun-
l;ao original e iniciadora, na vida humana, da existencia do simbolo
cnquanto significante puro?

Essa quesUio nos reconduz ao nosso estudo das psicoscs;

XVII

METAFORA E METONfMIA (I):
"SA GERBE N'ETAIT POINT AVARE, NI HAINEUSE"

Essa S::a:~e~~7~~~~,:en.Wahn wie sich.selbst das ist das Geheimnis.
pados com um II a n~s cart as a Fhess, onde se ve serem esbo-
y re evo smgular os te -,mente na obra freudiana. mas que aparecerao sucesslva-

Teriamos 0 tom de Freud s - "mesmo assim I ,e nao tIvessemos essas cartas? Sim.
e nao e outr~ mcoa

l
,ssaeas _nos ensman: que esse tom jamais abrandou

. senao a expressao do qu 't . 'f'JIlvestiga<;ao Em 1939 . d e on en a e VIVIIca sua
mo se' , am a, quando escreve Moises e 0 monotei~-
, ' nte-se que sua mterroga<;ao apaixonada nao diminuiu '
e sempre da mesma forma obstinada ' e que
esforpa por l' " quase desesperada, que ele se

y exp Icar como e possiveI h '
posi<;~o ~e seu ser, seja tao dependente ~~~sa~ co~:~m, na propr~a
eIe nao e manifestamente feito Is 'd' para as quaIs
da verdade. . so e ItO e nomeado - trata-se

~e]i Moises e 0 monoteismo com 0 pro osito d
exposll;ao que me encarregaram de faz P, e preparar a
de Freud dent d d er para vocessobre a pesSoa

" ro e uas semanas. Parece-me que ad
trar al uma vez mais a confirmapao d ,se P, e encon-

:r 0 que tento aquI faze-Ios sentir, A frase que escrevi no quadro-negro e caracteristica do csliln
de Freud, e eu a dou a voces para que guardemos a sua vibra~ao.
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Freud fal~ nessa carta das diferentes formas de defesa. E uma
palavra demasIado empregada em nossa pnitica para que nao nos
J?crguntemos com efeito - quem se defende? 0 que e que se de-
fende? contra. que se defende? A defesa em psicamilisc dirige-se
co~tra uma mlrage~, um nad~, .um vazio, e nao contra tudo 0 que
eXI~te e pesa na vIda. Esse. ultImo enigma e velado pelo proprio
fenomeno no momenta preciso em que 0 apreendemos. Essa carta
most.ra-nos pela pri.meira vez, e de maneira particularmente clara,
os diferentes mecalllsmos das neuroses e das psicoses.

Contudo, no mo~ento de chegar a psicose, Freud fica tornado
como ,9ue pOl' urn elllgma mais profundo. Ele diz - Quanta aos
paran,o~cos, quanta aos delirantes, quanta aos psic6ticos, eles amam
a delmo deles como amam a si mesmos.
; . Ha ai urn eco, ao qual e preciso dar seu peso pleno, ao que
e dlto no ~andamento: ama a teu pr6ximo como .a ti mesmo.
. 0 .s~~tIdo do misterio jamais faHa no pensamento de Freud.
E seu InICIO, seu ~eio e seu fim. Creio que, ao deixa-lo se dissipar
perdemos ~ essencIaI mesmo do proprio encaminhamell[o em qu~
deve. es}~r fundamentada toda a analise. Se perdemos urn so instante
o ml~teno perdemo-nos numa nova forma de miragem.

. . Freu? ,t~ve 0 sentimento profundo de que, nas rela95es do
sUJeI~o P~ICOtICOcom ~ s~~ delirio, alguma coisa ultrapassa 0 jogo
do. sIgl1lficado e d~s sIglllflca95es, 0 jogo do que nos chamaremos
maIS t~r?e ~s pUlsoe.s do ~d. foIa ai uma afei9ao, um apego, uma
presentIfIC~9a,0. essenclal, cUJo ~Isterio continua sendo para nos quasc
tot~l: 0 mlsteno de que 0 delIrante, 0 psicotico, esta unido ao seu
delIrlo como a algo que e ele proprio.
_ E c,o~ essa vibra9ao no ouvido que abordamos de novo a ques-

tao .da ultIma vez, concernente a fUl19ao economica que a rcIa9ao
de lmguagem assume na forma e na evolu9ao da psicose .

. Partamo~ dos dados que sao as frases que Schreber nos diz
OUVI[, provel1le~tes desses seres intermediarios, diversos em sua na-
tureza, os vestIbulos do ceu, as almas finadas ou as almas bem-
av~nturadas, essa~ ~orr:bras, ,essas fOrm as ambiguas de seres despos-
sUldos de sua eXIstenCIa e portadoras de voz.

A parte pl.en~.. da frase, onde estao as palavras-nucleos, como
se expnm~ 0 ,I~ngUlsta, que dao 0 sentido da frase, nao e sentida
~~mo alucma!ona. ~o. ~ontrario, a voz se detem para foq;:ar 0 SlI-
lelto a profenr a SIglllfICa9ao de que se trata na frase

:!gc:ra ~ a momenta ... que ele seja mortificado! 'Af est<l a ex-
p~essao Imphca~a que. tern peso significativo. Nosso sujeito nos quer
dlzer que ele nao al?cIno~. Ele esta colocado em equilibrio precario,
no que resta de vazlO apos a parte gramatical ou sintatica da frase ,

"ita de vocabulos auxiliares, articulatorios, conjllntivos ou adver-
I>Iais, e verbalizada de maneira subita e como que exterior, enquanto
Ilase do outro. E uma frase desse suieito ao mesmo tempo vazio
I pleno, que chamei 0 entre-eu do delirio.

El porlanto agora demasiado assim segundo a concepr:;clo lias
"Imas. Essa concepC;ao das almas tern toda a sua func;ao no que c
verbalizado pel as instancias urn pouco superiores, segundo Schreber,
;IOS sujeitos portadores de ritornelos martclados pelo coro, fcitos
com palavras que ele considera como vazias. Ela faz alusao' a no-
yoes funcionais que decompoem seus diversos pensamentos. Uma
psicologia tern. com cfeito, seu lugar no interior de seu delfrio,
lima psicologia dogmatica, que Ihe e cxposta pelas vozes que 0
interpelam, explicando-Ihe como seus pensamentos sao feitos. .

Em particular, 0 que esta implicado tomou a forma alucllla-
(aria e nao e dado em voz alta na alucinac;ao, e a pensamento
principal. 0 vivido delirante do sujeito nos da, ele proprio, su.a
csscncia no fenomeno. Ele indica que 0 fenomeno vivido da alUCI-
na9ao, elemental' ou nao, e desprovido de pensamento prin::ipaI.
N6s, as raias, somas desprovidas de pensamento, isto c, do que
significa alguma coisa. . ..

Em relac;ao a cadeia do delirio, se aSSIm se pode dlzer, 0 su-
jeito nos parece ao mesmo tempo agente e paciente. 0 deliria c
tanto mais sofrido por ele quanta mais ele nao 0 organiza. S::gura-
mente, como produto acabado, esse delirio pode ate urn certo ponto
ser qualificado de loucura raciocinante, no sentido em que a ~ua
articulac;ao e logica pOl' certos aspectos, mas de urn ponto de VIsta
secundario. Que a loucura redunde numa sintese dessa natureza
nao e menos problematico que a sua propria existencia. Isso. Se
produz no curso de uma genese que parte de el~n:entos talvez chews
dessa construc;ao, mas que, em sua forma ongma1, apresentam-se
como fechados, e mesmo enigmiticos.

Ha, em primeiro lugar, alguns meses de incubac;ao pre-psicotica
em que 0 sujeito esta num estado de confusao profunda. E 0 mo-
mento em que se produzem os fenomenos de crepuscu10 do mundo,
que caracterizam 0 inlcio de urn periodo delirante .. POI' volta de
meados de maio de 1894, eIe entrou na casa de Flechslg. Em mead os
de novembro de 1893 comec;am os fenomenos alucinatorios, as comu-
nicac;5es verbal~z~das que ele atribui. aos ~s~a15es dive;sos da~~c~e
mundo fantasmatlco, formado por dOlS estagIOs da reahdade dl~l~a,
o reino de Deus anterior e 0 reino posterior, e de todas as CSPCCICS
de entidades que esHio na via de uma reabsorc;ao mais ou mcnos
avanc;ada nessa realidade divina.



que e7:s~~a~n~~i:a~~~e;::ed~a~n~~er~~m~0v~o num sentido oposto ao
rar,;ao de seu deIfrio. Ao inves de: r,;ao.fundam.ental na estrutu-
absoluto, elas VaGao contrario no s:~ti~~ ~la de rellltegra~ 0 Outro
Schreber segundo forma . e se apegar a ele mesmo,
Ifrio N'· s que vanam no curso da evolur,;ao do de-
vivida, ~ ~:~~~U;;n;e~osin~:~:~~~ ~:~~:n~~, ~~ Sua experiencia
Flechsig the entra desse modo '. e IZ que a alma de
como aqueles de uma teia de e q~ lSSOse parece com filamentos
lhe e inassimilavel, e que isso t~~~~ ~. sir: ;~ndo d~masia~o grossa
uma especie de esquema vivido da . t . _ l' Sua oca. cmos ai
tarde, sera aplainado sob uma fo III roJ~r,;ao, que se. ~ten~ara mais

D f rma mUlto mats esplntuahzadae ato, Schreber ,estara cada " .
fala ambfgua a qual cle adere f t vez maIs, llltegrado a esta

or emente e a qual d
o seu ser, ele_da resposta. Ele a ama litcralm~nte como ~ s~om, to. 0
Q~ase que nao se pode qualificar esse fenomeno de dial I Prop~lO.
p01~ q.u.e e precisamente em torno da cxistenci ogo mten?r,
a Slg?lflCar,;aOda preeminencia do jogo s· 'f a do outro que gIl:a
esvazlado de significar,;ao. 19m!Cante, cada Vez maIS

Qual e a significar,;ao desta ocu - .
cante que vai esvaziar-se de s· 'f' Pdar,;a?progresslva. do signifi-

. 19m lca 0 a medlda 'I
mats lugar na relar,;ao libidinal e investe todos que e e ocupa
os desejos do sujeito?' os momentos, todos

Eu me detive numa serie desses text
seria fastidioso lhes expor aqui em sua ~~t~~~a~~ repetem, e que
preendeu - mesmo quando as f . Algo me Sur-
se encontra nada qu~ se parer,;a ar,::~~ ~~t~%rt:.r urn sentido, nunca

Mas 0 que sera a metafora?

,It! mesmo modo que 0 feixe se espalhava entre os necessitados,
tit! mesmo modo nossa personagem nao era em absoluto avara, rtem
lIdienta. Nao ha comparar,;ao, mas identifica<;ao. A dimensao da
Illctafora deve ser para nos de acesso menos diffcil que para qual-
'illcr outro, sendo a unica condir,;ao a de que reconhec;amos como
;1 designamos habitualmente, a saber, identificac;ao. Mas nao e tudo
- 0 usa que fazemos aqui do tcrmo simb6lico nos leva de fato

a reduzir-Ihe 0 sentido, a designal' a unica dimensao metaforica do
simbolo.

A metafora sup6e que uma significac;ao seja 0 dado que domi-
na, e que ela inflete,comanda 0 uso do significante, tao hem que
toda especie de conexao preestabelecida, diria lexical, se acha desa-
tada. Nada que esteja no uso do dicionario pode, pOl' urn instante,
sugerir-nos que urn feixe possa ser avaro, e muito menos odiento.
E, no entanto, e claro que 0 usa da lingua so e suscetivel de signifi-
cac;ao a partir do momenta em que e possivel dizer Seu feixe niio
era nem avaro, nem odiento, isto e, em que a significac;ao arranca
o significante de suas conex6es lexicais.

E a ambigiiidade do significante e do significado. Sem a estru-
tura significante, isto e, sem a articulac;ao predicativa, sem a dis-
tancia mantida entre 0 sujeito e seus atributos, nao se poderia quali-
ficar 0 feixe de avaro e de odiento. E porque ha uma sintaxe, uma
ordem primordial de significante, que 0 sujeito e mantido separado,
como diferente de suas qualidades. Esta completamente exclufdo que
urn animal fac;a uma metafora, embora nao tenhamos razao alguma
para pensar que ele tambem nao tenha a intuic;ao do que e generoso
e pode the conceder facilmente e com abundancia 0 que ele deseja.
Mas, na medida em que nao ha a articular,;ao, 0 discursivo - que
nao e simplesmente significac;ao, como 0 que ela comporta de atra-
'faO e de repulsao, mas alinhamento de significante -, a metafora e
impen.savel na psicologia animal da atrac;ao, do apetite e do desejo.

Essa fase do simbolismo que se exprime na metafora sup6e a
similaridade, a qual e manifestada unicamente pel a posic;ao. E pelo
fato de que 6 feixe e 0 sujeito de avaro e de odiento, que ele pode
ser identificado com Booz em sua faHa de avareza e em sua genero-
sidade. E pe1a similaridade de posic;ao que 0 feixe e literalmente
identico ao sujeito Booz. Sua dimensao de similaridade e segura-
mente 0 que ha de mais impressionante no uso significativo da
linguagem, que domina de tal modo a apreensao do jogo do simbo-
lismo que isso nos mascara a existencia da outra dimensao, a sinta-
tica. No entanto, essa frase perderia toda especie de scntido sc
baralhassemos as palavras em sua ordem.

Introduzo Voces aqui numa 'd d'
a atenr,;ao ~e voces nunca foi at~~id:~ e mterrogar,;ao para a qual

A metafora nao e a coisa n d d .
Bossuet diz que e uma compara('~ mubn o. das mms faceis de falar.

. -'" ",ao a revla a Todo 0 d bque lSSOnao e mtelfamente satl'sf t' . : mun 0 sa c
h a ono, e crew que n d dn um poeta 0 aceitaria Qu d d' a vcr a e ne-

d . . an 0 19O nenhum p t '
en~ ser uma definiC;ao do estilo oetic d' oe a e porque po-

metafora, e que ali onde a met'f POlzer qu~ ele comec;a na
S b'" a ora cessa, a poesla tamb'a ger e n etmt point avare ni haineuse' em.

uma metafora. Certamente que dao' . - Vlc~or Hugo. Ai esta
e uma comparar,;ao latente, nao e:



Do SIGNIFICANTE E DO SIGNIFICADO

I iJade e da contigiiidade, a que se passa n? ,suj~ito delir~n~e ~luci-
lIat6rio. Nao se poderia por melhor em eVIdencla a domlllancra ?a
contigiiidade no fenomeno aluci~at6rio d~ que apontando a ef~lto
de fala interrompida, e de fala lllterrompida ta~ ~~mo. ela precIsa-
mente se da, isto e, como investida, e digamos, hbldmahzada., 0 ~ue-
sc imp6e ao sujeito e a parte gramatica da .frase,_aqu~la que so eXlste
par seu carMer significante e par sua artlcu~a<;:ao.E aquela que ~C:

torna urn fenorneno imposto no mundo extenor.. .
o afasico de que eu falava nao pode comumcar 0 essenclal.

Dai urn discurso aparentemente vazio, que, c~isa curiosa, me.smo
nos sujeitos mais experime.ntados, entre os n~urol?gos, ~rovoca me:
sistivelmente sempre urn nso embara<;ado. Al esta urn tlpo .que esta
se servindo de imensos blablablas extraordinariamente artlculados,
algumas vezes ricos em inflex6e~, mas que nu?ca. pode che~ar ao
cerne do que ele tern a comumcar. 0 deseqUllibno do fenom~no
de contigiiidade que vem no primeiro plano do ~e?ome_noal.ucma-
t6rio, e em torno do qual se organiza todo 0 delmo, nao delxa dc
ter analogia com isso. . ..

Como de costume, e sempre 0 slgmfrcado quc colocamos n~
primeiro plano de ?ossa an~lise: p~rqu~ e seguramente 0 .que ~a
de mais sedutor, e e 0 que, a pnmelra VIsta, parece ser a dlmensao
pr6pria da investiga<;ao simb6lica da psicanaIise. Mas ao desconhe~er
o papel mediad or primordial do significante, ~o d~scor:hecer q~e. e 0

significante que e na realidade 0 elemento-gUla, na~ ~o deseqUlI~br~-
mos a compreensao original dos fenomenos neurotlcos, ~ propna
interpreta<;ao dos sonhos, mas nos tornamos absolutamente mcapazes
de compreender 0 que se passa nas psicoses.

Se uma parte, tardia, da investiga<;ao analitica, aquela que 'fcon-
cerne a identifica<;ao e ao simbolismo, esta do lado da meta ora,
nao negligenciamos 0 outro lado, 0 da articula<;ao e 0 de contig~i-
dade, com 0 que ai se esbo<;a de inicial e de estruturante na no<;:ao
de causalidade. A forma retorica que se op6e a metafora tern urn
nome - ela se chama metonimia. Ela concerne a substitui<;ao de
alguma coisa que se trata de ilomear - estamos, com e!eito, ao niv~l
do nome. Nomeia-se uma coisa por uma outra que e 0 seu conlt-
nente. ou a parte. ou que esta em conexao com. .

Se, empregando a tecnica da associa<;ao verbal, tal como c
praticada a nivel de laboratorio, voces propuserem ao sUJelto uma
palavra como chora, ele tern ma~s de uma ma?:~~a de responder.
Certas respostas estarao no reglstro da contlgUldade. Cho~a-
Queime-a. 0 sujeito pode tambem dizer-Ihes ca~ebre, o~ cab~ne -~
ai ja ha 0 cquivalente sinonimico, s6 urn pouqumho ;naIS e ,1fCmos

it metafora, dizendo - retiro, par exemplo. Mas ha tambem urn

~is ~ que ~e negligencia quando se fala de simbolismo _ a di.
lIlcnsao hgada a existencia do significante, a organiza<;:ao do signi-
ficante.

o .qu:: a part.ir dai, nao pode deixar de ocorrer e que ocorreu
a um hnguista amIgo meu, Roman Jakobson, e que a distribui<;ao
de certas perturba<;:6es chamadas afasias devem ser revistas a luz da
oposi<;aoentre, por urn lado, as rela<;6es de similaridade ou de substi-
tui<;ao, ou de escolha, e tambem as de sele<;ao ou de' concorren~ia,
em suma, de tudo 0 que e da ordem do sinonimo, e, por outro
l~d~, . as rela<;6es de contiguidade, de alinhamento, de articula<;ao
Sl~ll1~lcante,de ~oordena<;~~ sintatica. Nessa perspectiva, a oposi<;ao
classlca das afasras sensonalS e das afasias motoras de ha muito ja
criticada, se coordena de forma surpreendente. '

Todos voces conhecem a afasia de Wernicke. 0 afasico enca-
deia uma sequencia de frases de carater gramatical extraordinaria-
mente desenvolvido. Dira: - Sim, compreendo. Ontem, quando eu
estava lti em cima, ele jQ disse, e eu queria, eu the disse nao e isso
a data, nao inteiramente, nao aquela. . . "
, .0 sUi;ito most.ra c_omisso urn dominio completo de tudo 0 que
e art~cula<;ao,orgamza<;ao, subordina<;ao e estrutura<;ao da frase, mas
ele fJ~a. sempre ao .lado do que quer dizer. Voces nao podem nem
urn so m:tante duvldar de que 0 ~ue ele quer dizer esteja presente,
mas ele nao consegue dar ao que e visado na frase uma encarna9ao
v~r.baI. D~senvolve ~m torno toda uma franja de verbaliza<;ao sin-
~atJ.ca, cUJa complexldade e cuio nivel de organiza<;ao estao longe de
mdlcar uma p~r~a de aten<;~o da linguagem. Mas se voces the pedi-
rem uma defmI<;ao, urn eqUIvalente, sem mesmo querer induzi-lo ate
a, ~etafora, se voces 0 .confrontam co~ esse uso da lingua gem que a
loglca chama a metahnguagem, ou lmcruagem sobre a linguagem
ai ele fica baratinado. b ,

_ Nao se t!ata de fazer a menor compara<;ao entre uma pertur-
ba<;ao desse hpo e 0 que se passa com os psicoticos. Mas quando
Schreber ouve Factum est, e isso para, ha certamente ai urn feno-
me~o que se ~~r:tifesta a n.ivel das rela<;6es de contigiiidade. As re-
la<;oes de conhguIdade dommam, por causa da ausencia ou do enfra-
quecimento da fun<;ao de equivalencia significativa por via de simi-
laridade.

Nao podemos deixar ,de lev::r em considera<;ao essa analogi a
surpreendente para opor, nos tambern, sob a dupla rubrica da simila-



outro registro. Se 0 sujeito diz por exemplo colmo, ja nao e inteira-
mente a mesma coisa. E uma parte da cho~a que permite designa-Ia
inteiramente - pode-se a rigor falar de uma aldeia composta de
tres colmos, para dizer tres casinhas. Trata-se af de evoca~ao. 0 su-
jeito pode tambem dizer sujeira, ou pobreza. Nao estamos mais na
metMora, estamos na metonimia.

A oposi~ao da met:ifora e da metonimia e fundamental, pois
o que Freud colocou originalmente no primeiro plano nos meca-
nismos da neurose, bem como naqueles dos fenomenos marginais
da vida normal ou do sonho, nao e nem a dimensao metaforica,
nem a identifica~ao. E 0 contrario. De uma forma geral, 0 que Freud
chama a condensa~ao, e 0 que se chama ern retorica a metMora,
o que ele chama 0 deslocamento e a metonimia. A estrutura-
~ao, a existencia lexical do conjunto do aparelho significante, sao
detcrminantes para os fenomenos presentes na neurose, pois 0 signi-
ficante e 0 instrumento corn 0 qual se exprirrie 0 significado desa-
parecido. E por essa razao que de novo dirigindo a aten~ao para
o significante, nada mais fazemos do que voltar ao ponto de par-
tida da descoberta freudiana.

Na proxima semana, retomaremos a questao estudando por que
esses jogos de significantes na psicose acabam por O'cupar 0 sujeito
inteiramente. Nao e do mecanismo da afasia que se trata nesse caso,
e de uma certa rela~ao corn 0 outro como faltante, deficiente. E a
partir da rela~ao do sujeito com 0 significante e Com 0 outro. com
os diferentes estagios da alteridade, 0 outro imaginario e 0 Outro
simb6lico, que poderemos articular esta intrusao, esta progressiva
ocupa~ao psicol6gica do significante que se chama a psicose.

METAFORA E METONIMIA (II):
ARTICULA~AO SIGNIFICANTE

E TRANSFERENCIA DE SIGNIFICADO

A/asia sensorial e a/asia mOlOra.
o vinculo posicional.
Toda linguagem e metalinguagem.
PO/'menar e desejo.

Introduzindo aqui a 0posl~ao da similaridade e da contigiii·
dade, nao quero dizer que considero a psicose como em nada com-
paravel it afasia. . , .

Direi mais. 0 que retenho das duas ordens de dlsturblOs .q~e
foram distinguidos na afasia, e que h:i entre eles a mes~a 0posl~ao
que aquela que se manifesta, nao mais de forma negatlva, mas po-
sitiva, na metMora e na metonfmia.

Cheguei a dizer que essa oposi~ao tinha mergulhado alg,?ns num
grande embara~o, e que uns disseram aos outros: -= A metafor~ nos
mostrou bem a importancia da oposiriio, contestarao e confusao.

A oposi~ao do significante e do signi~icado. ~ao e u~ ,.mero
substituto da oposi~ao famosa e nao menos me~t~lcavel da. ldem ou
do pensamento, e da palavra. Alguem, urn gramatlco. sen~aclOna!, fez
uma obra notavel na qual ha apenas urn erro, seu mfehz subtltulo,
Das palavras ao 'pensamento. Essa formula~ao, espero, nao pode
mais ser sustentada por nenhum de voces.



Do ponto de vista da fenomenologia, a linguagem do afasico
sensorial e uma. linguagem de parMrases. Sua jarganofasia - 0 vo-
cabulo e urn pouco forte demais - se caracteriza pela abundancia
c facilidade da articula<;ao e do desenvolvimento das frases, por
mais parcel ares que elas se tornem no desfecho final.

A parMrase se op6e diretamente a metMrase, se chamarmos
desse modo 0 que e da ordem de uma tradu<;ao literal. Isso signi-
fica que se voces the pedirem para traduzir, dar urn sinonimo, repetlr
a mesma frase, aquela mesma que ele acaba de dizer, ele e incapaz
disso. Ele pode dar continuidade, a partir do discurso de voces ou
do dele, mas ele tem as maiores dificuldades para comentar um
discurso. Voces obtem dele replicas tao vivas, tao pateticas no de-
sejo de fazer-se entendido que isso aeaba sendo quase eomico.
E preciso estar interessado pelo proprio fenomeno para nao rir.

Portanto, ha al um disturbio da similaridade. que consiste
nisto: 0 sujeito e incapaz da metMrase, e 0 que ele tern a dizer esta
inteiramente no dominio da parMrase.

Ao lado da afasia sensorial, ha aquela que se chama grosseira-
mente motora. Ela come<;a pelos disturbios do agramatismo, bem
conhecidos agora, e vai ate uma redu<;ao extrema do estoque verbal
- na imagem imortalizada, e 0 famosa lapis que ele nao conseguc
mais cnunciar. Essa outra dimensao do deficit afasico pode muito
bem ordenar-se na ordem dos disturbios da contigiiidade.

E aqui essencialmente a articula<;ao, a sintaxe da linguagem,
que, progressivamente, na escala dos casos e na evolu<;aode certos
sujeitos, se degrada, a ponto de torna-Ios incapazes de articular numa
frase composta 0 que eles podem entretanto corretamente nomear.
Elcs guardam a capaeidade nominativa, mas perdem a capacidade
proposicional. Eles nao sao capazes de construir a proposi<;ao.

Em virtude mesmo das propriedades do significante e do signi-
ficado, a tenta<;ao eterna a qual sucumbe 0 proprio lingiiista, e com
mais forte razao aquele que nao e lingiiista, e a de considerar que
C 0 Jado mais aparente no fenomeno que the da plena configura<;ao.

Ate um certo ponto, os lingiiistas for am vitimas dessa ilusao.
o dcstaque que eles dao por exemplo a metMora sempre muito
mais estudada que a metonimia, da prova disso. Na linguagem plena
e viva, e 0 que ha de mais surpreendente, mas tambem de mais
problematico - como pode ser que a linguagem tenha seu ponto
maximo de eficacia quando ela consegue dizer alguma coisa di/cndo
outra? Isso e com efeito cativante, e creem mesmo ir com isso ao
amago do fenomeno da linguagem, a contravertente de uma nO<;flO
ingcnua.

Vemos claramente a vida constante da metafora nas transfe-
rencias de significado cujo exemplo lhes dei da ultima vez com
Sa gerbe n'etait point avare, ni haineuse.

Ai esta um born exemplo de metafora. Pode-se dizer em um
~enti?o que a ~i&nifica<;i'iodomina tudo, que e ela bruscamente que
lmpnme ao sUJeIto, seu feixe, esse valor que 0 mostra dispersan-
do-.se .~enerosamen.te,. ~omo se_fosse de vontade propria. SO que
o sIgnifIcante e 0 signifIcado estao sempre numa rela<;ao que se pode
qualificar de dialetica.

Nao se trata de uma nova tritura<;ao da relagao sobre a qual
repousa, a no<;ao de expressao, em que a coisa, aquilo a que se
refere, e express? pel a palavr~, ,~onsiderada como etiqueta. E preci-
samente para dissolver essa Idela que meu discurso e feito.

Vaces devem ter ouvido falar dos afasicos, e conhecem a sua
fa~a extraordinariamente viva e rapid a, desembara<;ada na aparencia,
ate urn certo ponto ao menos. Eles se expressam admiraveImentc
sobre 0 tema sem poder dizer a palavra, servindo-se de toda uma
articula<;ao sintatica extremamente matizada para visar a alga cuja
nome e cuja indica<;ao precisa eIes tern na ponta da lingua, mas
so sao capazes de ficar girando em torno.

G que cativa aqui e a permanencia da intencionalidade do
sujeito apesar dessa impotencia verbal localizada.

Pretendeu-se por em destaque uma especie de deficit intelec-
tual, de ordem pre-demencial,que Ihe seria correlativo. E urn pro-
gresso q~e mati~a a primeira no<;ao maci<;a segundo a qual se trata
de um~ m.capacIdade ?e, ap~ee~der passi~amente as imagens verbais,
~ q~e I?dIC~ que 0 dlst~rblO e .bem mals complexo do que parecia
a p;lmel~a vista. M~s seJ~m qual~ forem os deficits que 0 sujeito po-
dera assmalar se nos ? mtroduzlmos numa tarefa definida, segundo
os modos que caractenzam a posi<;i'iodos testes, nada sera resolvido
enquanto nao soubermos 0 mecanismo e a origem.

Pode-se ver 0 sujeito formular seu protesto a respeito da leitura
da observa<;ao que comporte tal pormenor hist6rico preciso, de uma
data, uma hora, urn comportamento. E nesse momenta que 0 doente
manifesta seu discurso, seja qual for 0 carater perturbado e jargano-
fasico. Sera que estaria ele se enganando, contudo e a respeito de
urn pormenor hist6rico definido, que ele possuia exatamente cinco
minutos antes, que ele come<;a a entrar no dialogo. Percebe-se aqui
a presen<;a e a intensidade da intencionalidade no centro do desen-
volvimento do discurso, que nao consegue juntar-se a ela.



A nogao ingenua gostaria que houvesse superposic;,ao, e como
que decalque, da ordem das coisas a ordem das palavras. Acreditam
ter d~do u~ grand~ pass~ ?izendo que 0 significado nunca atingc
seu fIm senao por mtermedlO de urn outro significado, remetendo
a uma out~a sig~ificagao, e apenas 0 p'rimeiro passo, e nao se per~
cebe que e precIso dar urn segundo. E preciso perceber que, sem
a estruturagao do significante, nenhuma transferencia de sentido seria
possivel.
, . Urn certo n~mero dos que ai estao com razao perce beram da
~lh~a vez que e 0 que eu queria dizer, ao salientar 0 papel do
slgmfIcante na metafora.

:E urn fenomeno clinico absolutamente incontesttivel, e que nos mO$-
tra a ligagao fundamental do significante.

o que aparece a nivel gramatical como caracteristico do. vin-
culo posicional se acha a todos os niveis para instaurar a COeXlstell-
cia sincronica dos termos.

A locugao verbal e a sua forma mais elevada. Num nivel mais
baixo, ha a palavra, que parece apresentar uma estabilidade sobre
a qual voces sabem que ela foi com razao contestada. Se a indc-
pendencia da palavra se manifesta sob certos angulos, ela nao pode
ser considerada como radical. A palavra nao pode em grau algum
ser considerada como unidade da linguagem, embora ela constitua
uma forma elementar privilegiada. Num nivel ainda inferior, voces
encontram as oposig6es ou pares fonematicos, que caracterizam 0
ultimo elemento radical de distingao de uma lingua a ,outra.

Em frances, por exemplo, boue e pou se op6em, seja qual for
o sotaque que voces tenham. Mesmo se voces tiverem tendencia,
porque sao das regi6es fronteirigas, a pronunciar boue como po~,
voces pronunciarao 0 outro pou diferentemente, porque 0 frances
e uma lingua na qual essa oposic;ao vale. Em outras linguas, ha
oposig6es inteiramente desconhecidas do frances. Essa li~ag.ao
de oposic;ao e essencial a fungao da linguagem. Ela deve ser dlstm-
guida do vinculo de similaridade, implicado no funcionamento da
linguagem, e que esta ligado a possibilidade indefinida da fung~o
de substituigao, a qual so e concebivel no fundamento da relagao
posicional.

o que esta no principio da metafora nao e a significagao, q,ue.
seria transposta de Booz ao feixe. Admito muito bem que alguem
me objete que 0 feixe de Booz e metonimico e nao metaforico, e quc;
subjacente a essa magnifica poesia, jamais diretamente nomeado, ha
o penis real de Booz. Mas nao e isso que consti~u~ a virtud~ .meta-
forica desse feixe, e que ele esta posto na pOSIc;a? de sUJeIt~ n.a
proposic;ao, no lugar de Booz. Trata-se de urn fenomeno de slgm-
ficantes.

Vamos ate ao limite da metafora poetica que voces mesmOs
nao hesitariam em qualificar de surrealista, embora nao se tenha
aguardado pelos surrealistas para fazer metaforas. Voces nao pod~m
dizer se e sensato ou insensato. Nao direi que e a melhor manelra
de exprimir as coisas, mas, em todo 0 caso, is~o a~nge urn objetiv_o.

Tomemos ULm formula sobre a qual voces nao me contestarao
que ela seja inegavelmente uma metmora. Voces verao se e 0 sentido
que a sustenta.o amor e um calhau rindo no sol.18

o deficit, se abordamos as coisas por esse vies, tern duas ver-
tentes.
. A primeira e a da dissoluC;iiodo vinculo da significa<;ao inten-

clOnal com 0 aparelho do significante. Este subsiste globalmentc
para 0 sujeito, que, todavia, nao consegue mais domina-Io em fun-
eao de sua intenc;ao. A segunda, e a da dissolu<;ao do vinculo in-
terno do significante. Enfatizam ° fato de que ha ai uma especie
?e dec~mposic;iio regressiva, que se explica bastante bem pela teoria
Jacksomana segundo a qual uma decomposic;ao das fungoes vai na
ordem inversa de sua aquisic;ao, nao no desenvolvimento - a lin-
guagem nao se reduz a linguagem idealmente primeira da crianc;a _
mas a urn verdadeiro turning.

De minha parte, sera que foi nesse ponto que quis insistir?
Digo - nao. Segundo uma especie de lei geral de ilusao cOn-

ce~ne~te ao que se produz na linguagem, nao e 0 que aparece no
pn.meI~o plano q,ue e 0 importante. 0 importante e a oposigao entre
dOlS bpos de vmculos que sao eles meSmos internos ao signifi-
cante.

,Em primeiro lugar, 0 vinculc posicionaL que e 0 fundamento
do vm~ulo q~e chamei ainda ha pouco proposicional. E 0 que, numa
dada lmgua, mstaura esta dimensao essencial que e aquela da ordem
das palavras. Para que voces compreendam isso, basta lembrarem-se
de que Pedro mata Paulo nao e equivalente a Paulo mata Pedro.

Observem, a respeito da segunda forma dos disturbios afasicos
• A. • 'a. ngorosa ~oerencla que eXIste entre a manutengao da func;ao posi-

clOnal da hnguagem, e aquela de um estoque suficiente de termos.



'. 0 que isso. quer dizer? E incontestavelmente uma metafora.
h bastante provavel que, se ela surgiu, e que comport a urn sentido.
~,lIan!o a encontrar para ela urn. .. poderia fazer urn seminario a
J cs~el~o. Iss? m~ .parece uma definic;ao incontestavel do amor,
e dlr~I que e a ultima em que me detive, porque me parece indis-

d
P~/ns~velse se quer evitar cair sem parar em confus6es irreme-
IavelS.

Em. sum~, uma. ~etafora antes de mais nada e sustentada por
lima artlculac;ao poslclOnal. A coisa pode ser demonstrada ate em
suas formas mais paradoxais.

Nenhum de voces deixou de ouvir falar, penso, deste exercicio
que urn poeta de nosso tempo fez sob a rubrica de Uma palavra
para um 0!ltro. Trata-se de uma pequena comedia em urn ato de
Jean TardJeu. '!'rata-se do dialogo de duas mulheres. Anuncia-se
uma, a outra val ao encontro dela, e the diz:

.Querida, queridinha, desde quantas pedrinhas roladas niio tinha
eu tldo a garoto padeiro para af:ucara-la!
_ Pob:e de mim, querida, the responde a outra, eu propria estava

tao desvldrada: meus tres mais jovens caranguejos19 etc.
I~so conflrma /que, mesmo sob uma forma paradoxal, nao s6

o sentJdo se ma~tem, mas que ele tende a se manifestar de uma
~orma bem especmlmente feliz e metaf6rica. Pode-se dizer que e1e
e de alg~m modo renovado. Seja qual for 0 esforc;o do poeta ara
levar .admnte 0 e~ercicio no sentido da demonstrac;ao, estam~~ a
cada .ms,tante a daIS dedos da metafora poetica. Nao e de um regis-
:~o d!ferente do que. brota como poesia natural desde que uma signi-
rcac;ao potente esteJa envolvida.
if 0 importante nao e que a similaridade seja sustentada pelo sig-

n, rc~do - ~o~~temos 0 tempo todo esse erro -, e que a transfe-
rencJa do srgmfrcado nao e possivel senao em virtud d /.
estrutura d l' Tea propna. /a / mgua?em. oda linguagem implica uma metalingua-
~em, ela Ja e meta.lmgu~gem de seu registro pr6prio. E porque toda
lmg~agem se des~rna vlrtu~lmente a ser traduzida que ela im lica

f
]lle!af~asee ~et~l~ngua, a lrnguagem falando da linguagem. A t;ans-
erencra do srgmflcado, de tal forma essencial a' vida hu .-/ / I . ~ mana so

e posslve em Vlf!U~e.da estrutura do significante. '
d~ Co~oq~em d~r~Itmho na cabec;a que a linguagem e urn sistema
v coerencra .posr~lOnal. Num segundo tempo, que esse sistema se

reproduz no. mterIor de si mesmo com uma extraordinaria _
rosa, fecundrd'ade. ' e pavo

Na~ e por nada que a palavra' prolixidade e a mesma palavra
;ue prolljerafiio. Prolixidade e a palavra pavorosa. Todo uso da lin-
guagem susclta urn pavor, que paralisa as pessoas e se traduz pclo

Illcdo da intelectualidade. Ele intelectualiza demais, dizem. Isso serve
de alibi ao medo da linguagem. De fato, voces observarao que ha
verbalismo aii onde se comete 0 erro de outorgar demasiado peso
ao significado, ao passo que e impelindo mais longe no sentido da
independencia do significante e do significado que toda operac;ao
de construc;ao 16gica adquire seu pleno aIcance.

Pelo menos para os fenomenos que nos interessam, e sempre
na medida em que se adere mais ao que se chama a mitologia signi-
ficativa que se cai no verbalismo. As matematicas, ao contrario,
lItilizam uma linguagem de puro significante, uma metalinguagem
por excelencia. Elas reduzem a linguagem a sua func;ao sistematica
em cima da: qual urn outro sistema de linguagem e construido, captu-
rando 0 primeiro em sua articula9ao. A eficacia dessa maneira de
proceder nao e suspeita em seu registro proprio.

Quando se Ie os retoricos, percebe-se que jamais eles che-
gam a uma definic;ao completamente satisfat6ria da metafora e da
metonimia.

Dai resulta, por exemplo, esta formula: a metonimia e uma
metafora pobre. Poder-se-ia dizer que a coisa deve ser tomada no
sentido exatamente contrario - a metonimia esta no ponto de par-
tida, e e ela que toma possivel a metafora. Mas a metafora e de
um outro grau que a metonimia.

Estudemos os fenomenos mais primitivos, e tomemos urn exem-
plo particularmente vivo para n6s, analistas. 0 que ha de mais pri-
mitivo como expressao direta de uma significac;ao, isto e, de urn
desejo, que 0 que Freud relata de sua filha cac;ula? - aquela que
assumiu depois uma posic;ao tao interessante na analise - Anna.

Anna Freud adormecida - as coisas estao, voces estao venda,
em estado puro - fala em seu sonho: Morangos grandoes, fram-
boesas, flans, mingaus.

Eis algo que parece ser do significado em estado puro. E e a
forma mais esquematica, mais fundamental, da metonimia. Sem duvi-
da alguma ela os deseja, aqueles morangos, aquelas framboesas. Mas
nao e evidente que esses objetos estejam ali todos juntos. Que este-
jam ali, justapostos, coordenados na nominac;ao articulada, se deve
a fun9ao posicional que os coloca em posi9ao de equivalencia. E 0

fenomeno essencial.
Se ha algo que nos mostra indiscutivelmente que nao se trata

af de urn fenomeno de expressao puro e simples, que uma psicologia,



digamos junguiana, nos faria compreender como substituto imagina-
rio do objeto chamado, e precisamente que a frase come~a por que?
Pdo nome da pessoa, Anna Freud. E uma crian~a de dezoito meses,
e estamos no plano de nomeac,;ao, da equivalencia, da coordenac,;ao
nominal, da articulac,;ao significante como tal. E somente no inte-
rior desse quadro que e possivel a transferencia de significac,;ao.

E 0 cerne do pensamento freudiano. A obra comcc,;a pelo so-
nho, seus mecanismos de condensac,;ao e de deslocamentos, de figu-
rac,;ao, todos eles SaDda ordem da articulac,;ao metonimica, e e sobre
esse fundamento que a metafara pode intervir.

E ainda mais apreensivel ao nivel da erotizac,;ao da linguagem.
Se ha uma ordem de aquisic,;ao, nao e certamente aqucla que per-
mitiria dizer que as crianc,;as comec,;am por tal elemento do estoque
verbal antes que por tal outro. Ha a maior diversidade. Nao se
pega a linguagem par uma extremidade, como certos pintores come-
c,;amseus quadros pelo Indo esquerdo. A linguagem, para nascer,
deve sempre ser tomada em seu conjunto. Em contrapartida, para
que possa ser tomada em seu conjunto, e preciso que ela comece
a ser tomada pela ponta do significante.

Falam do carater concreto da linguagem na crianc,;a. E, contra-
riamente a aparencia, algo que se relaciona a contigiiidade. Alguem
me canfiou recentemente a palavra de seu filho, urn menino, que,
com dois anos e meio, segurou a mae dele quando esta se inclinava
para dizer-lhe boa-noite, chamando-a assim: Minha garotona, eheia
de bumbum e de museulos.

Essa linguagem nao e evidentemente a mesma que a de Sa gerbe
n'etait point avare, ni haineuse. A crianc,;a nao faz isso ainda. Ela
nao diz tampouco que 0 amor e um ealhau rindo no sol. Dizelll-
nos que a crianc,;acompreende a poesia surrealista e abstrata, a qual
seria urn retorno a infancia. E idiota - as crianc,;as detestam a
poesia surrealista, e repugnam certas etapas da pintura de Picasso.
Por que? Porque elas ainda nao esHio na dimensao da metafora, mas
na da metonimia. E, quando apreciam certas coisas da pintura de
Picasso, e que se trata de metonimia.

A metonimia e tambem sensivel numa certa passagem da obra
de Tolstoi, em que cada vez que se trata de aproximar-se de uma
mulher, voces veem surgir em seu lugar, procedimento metonfmico
de alto estilo, uma sombra de pinta, uma mancha no labio supe-
rior etc. De uma forma geral, a metonfmia anima esse estilo de
cri~c,;aoque se chama, por oposic,;ao ao estilo simb6lico e a lingua-
gem poetica, 0 estilo dito realista. A promoc,;ao do parmenor que 0

caractcriza nada tern de mais realista do que qualquer outra coisa.

S6 vias muito precisas podem fazer de urn pormenor o. guia da func,;a.o
desejante -- qualquer parmenor nao pode ser promovldo como eqUl-
valente de tudo.

A prova e a dificuldade por que passamos para fazer valer
alguns desses pormenores, atraves de .u.ma serie. de transfer~ncias
significativas, nas experienci~s d~ _la~lflnto d~stl~adas. ~ par em
cvidencia 0 que chamamos a mtehgencla dos ammals: Pleflro 9.~e~se
chame a isso de inteligencia - e uma simples questao de defImc,;ao.
Trata-se da extensao do campo real em que podemos fazer entrar
o animal com suas capacidades atuais de discernimento, contan10
que 0 interesse instintivamente, de .fo!ma libidinal. ;-

o pretenso realismo da descnc,;a? ~~ real pelo ?ormenor ndO
se concebe senao no registro de urn slgmflcante orgamzado grac,;asa
que, pelo fato de que a mae e Minha garotona eheia ~e b1!mbum
e de museulos, a crian~a evoluira de uma certa ma.nelra. E cert?
que e justamente em func,;ao de suas precoc~s capacldad~s metom-
micas que, num determinado momenta, as na.degas ~odera? .s.e t~r-
nar para ele urn equivalente materno. Tal ser,:tldo, cUJa senslblhzac,;ao
sobre 0 plano vital podemos conceber, nao muda absolutamentc
nada no problema. / . _ >

E na base da articulac,;ao metomnllca que esse fenome_no 1?od.e
se produzir.E preciso em primeiro lugar A qu~ a coo~de~~c,;aoslgm-
ficante seja possfvel para que as transferen~las .. de slgmflcado pos-
sam se produzir. A articulac,;ao formal do slgmflcante e dominante
em relac,;ao a transferencia do significado. _ _ .

Como par agora a quesHio da repercussao na func,;ao da 1111-

guagem de toda perturba~ao da relac,;ao com 0 outro? Do mesmo
modo que se op6em metafara e metonfmia, do mesmo modo se
op6em as fun~6es fundamentais da fala - a fala fundadora e as
palavras de passe. / .

Por que uma e outra sao fundamentalmente neces3anas? Qual
e a: distinc,;ao entre elas? E algo que se coloca em rela~ao a urn ter-
ceiro termo. Se e de tal modo necessario ao homem usar a fala pa!a
encontrar ou para se reencontrar, e em fun~ao de sua propcnsao
natural a decompor-se em presenc,;a do outro. _

De que maneira ele se comp6e e se recompoe? Vo~~aremos a
isso numa pr6xima vez, mas voces podem sacar desde Ja, nos fe-
nomenos que Schreber apresenta, 0 uso que podemos fazer dessas
categorias. . 'd . b /

Eu Ihes falei na ultima vez das frases mterrompl ~s, mas a
tambem a questao e a resposta. Isso deve ser compreendldo em seu
valor de oposi~ao em relac,;aoa dimensao da fal~ fund adora, ..na qual
nao se pede ao outro a opiniao dele. A func,;ao da questao e da



resposta, na medida em que IS valorizada pela llllclac;:aoverbal, em
que cIa e 0 seu complementar e sua raiz, desnuda, em relac;:ao ao
que tern a palavra fundadora de profundamente significativa, 0 fun-
damento significante da dita £3la. 0 fenomeno delirantc desnuda
alias a todos os niv.eis a func;:aosignificante como tal.

Vou dar-lhes urn outro exemplo. Voces conhecem essas famosas
equivalencias que 0 delirante Schreber da como formuladas pelos
passaros do ceu, desfiIando no crepusculo. Encontramos nelas asso-
nancias - Santiago ou Cartago, Chinesenthum ou lesus-Christum.
Sera simplesmente 0 absurdo que deve ser retido nisso? 0 fato que
surpreende Schreber e que os passaros do ceu sao sem miolos.
Quanto a isso, Freud nao tern duvida - sao menininhas.

Mas 0 importante nao e a assonancia, 6 a correspondencia
termo a termo de elementos de discriminac;:ao muito vizinhos, que
s6 tern akance para urn poliglota como Schreber, no interior do
sistema lingiiistico alemao.

Schreber, com toda a sua perspicacia, mostra-lhes uma vez
mais que 0 que e procurado e da ordem do significante, isto e, da
coordenac;:ao fonematica. A palavra latina lesus-Christum nao e
aqui, sentimos, urn equivalente de Chinesenthum, senao na medida
em que, em alemao, a terminac;:ao tum tern uma sonoridade par-
ticular.

A promoc;:iio do significante como tal, a emergencia dessa
subestrutura sempre escondida que 6 a metonimia, 6 a condic;:ao de
toda investigac;:ao possivel dos disturbios funcionais da linguagem
na neurose e na psicose.

CONFERENCIA:
FREUD NO SECULO

Abertura da sessiio,
pela professor lean Delay

,. do nascimento de Freud,
Por ocasiiio do c~nt~na;Z:S6 foram organizadas em

nascido a 16 de maw e , , 1
. - ra comemora- o.Paris manzfesta90es pa , Paris acompanhando

Convem lembrar qU~a~ ~~iere '~omento em que
o ensino de Charcot na P Fr;ud encontrou a sua
s6 tinha vinte e nove ano~, qude ediriio de suas Obras
. 1 mo no artlgo a " .VlG.E e e mes . ' d que ele devia ao ensmoCompletas, sublmhou tu 0 0

da Salpetriere. _ . d'ca em nada a sua origi-
Essa filia9iio nao pre]u I • 'a ele se deve a'd t brilhante pOlS sonalidade eVl en e, 't d ' e enquanto doutrina. Po-psicanalise enquanto me 0 0



demos, e ate devemos, ter reservas para com certos
aspectos te6ricos e praticos da psicanalise. Mas ncw e
menos verdade que, pondo em destaque 0 papel dos
con/litos afetivos e dos disturbios do instinto nas neu-
roses, ele trouxe uma contribuir;iio muito importante
it psiquiatria. E por outro lado, pondo em destaque 0

p~pel do inconsciente em todas as manifestar;oes dn
Vida mental, pode-se dizer que ele trouxe uma contri-
bUir;iioque ultrapassa 0 ambito das ciencias medicaJ
e que se aplica ao conjunto das ci,§ncias humanas. '

Por isso me pareceu necessario por ocasiiio des-
te centen1rio, pedir a Jacques Lacan, que dirige aqui,
com Damel Lagache e a Sra. Favez-Boutonier a So-
c~e~ade Francesa de Psicanalise, para fazer um~ expo-
su;ao sobre Freud e sua influencia NO secUlo. Ele me
pareceu particularmente qualificado para faze-lo, pais
que conhece admiravelmente a vida e a obra de Freud.

por uma soma de palavias compositas, mais especialmente par uma
l'alavra com ressonfmcia ambigua, anglofona e germanofona ao
mesmo tempo, e em que ele enllmera as pequenos lugares encanta-
dares dos arredores de Viena.

Se me detenho nesse nome, nao e par procedimento panegirico.
Antecipo numa articula9ao de meu discurso, lembrando que sua
familia como todas as familias da Moravia, da Galicia, das pro-
vincias' limitrofes da Hungria, tiveram, em virtude de urn edito de
Jose II em 1785, de escolher esse sobrenome de uma lista de names
proprios - e Ull nome proprio feminino, adotad~ com bas~ante !re-
qtiencia na epoca. Mas esse sobrenomeera em epocas maIS antI?as
urn nome judeu, que atraves da hist6riaja se encontra traduzido
de outro modo.

Isso lhes permite lembrar que atraves da assimila9ao cultural
dos significantes ocultos, persiste essa recorrencia de uma tradi9ao
puramente literal, que nos conduz sem duvida muito longe n.o cora-
9aO da estrutura com a qual Freud respondeu a suas questoes. Se-
guramente, para bem compreende-Io, seria preciso desde agora
evocar a que ponto ele reconhecia sua dep~nd~ncia par~ .com. a. tra-
di930 judia e a sua estrutura literal, que Vat, dlZ ele, ate ImpfL'111r-Se
na estrutura de linaua. Freud pode dizer de maneira incontestavel,
par ocasiao de seu ~<;exa'.',6simo anivers:'irio, nun:a mensagem di:igi?a
a uma comunidade confessional, que reconhecla nela sua mats lll-
tima identidade.

Ha certamente urn contraste entre esse reconhecimento, e sua
recusa precoce, de :Haque, quase ofensiva para com ~quele,s d,e se~s
pr6ximos que ele mais tern razoes p~,ra contemponzar, ~ fe reh-
giosa de seus pais. E talvez par esse VIes que melh?r podenamos ser
introduzidos ao que nos Faria compreender a manelra como as ques-
toes se colocaram para Freud.

Todavia, nao e par ai que eu a abordarei. Pais, na verdad~.
nem sempre sao as abordagens mais simples que parecem as malS
claras. Nao sao essas, em suma, para as quais estamos melhor pre-
parados. E certamente naa e sem razao que ~ preci~o freqtiente-
mente, para fazer ouvir verdades, passar par vIas mals complexas.

Nao e tampouco na biografia de Freud que encontraremos a
raiz da subversao que sua descoberta trouxe. .

Nao parece que urn toque de neu~ose,. que .pode ser~lr certa··
mente para compreender Freud, tenha Jamals gUlado alguem an.tes
dele na mesma via. Nada menos perverso, parece-me, que a VIda
de Freud. Se se tratasse de procurar par esse lado a pre90 de suas
audacias, nem a pobreza do estudante, nem as an?s de luta do ~ai
de familia numerosa, me parecem bastar para exphcar alguma COlsa

E ca estou porta~tc:. hoje, encarregado pelo professor doutor
Jean, Dela>:, d.e uma m~ssao que, par ser diferente da do ensino que
se da contmUldade aqUl a cada semana no mesmo dia sob a seu pa-
~ra~ato, homa-me enormemente - ou seja, falar de Freud a audi-
encIa, ~ova ~a materia, dos estudantes no est agio de psiquiatria, e
com a ,mt~n9ao de co~emorar 0 centenario de seu nascimento.

.Ha al uma .dualIdade de fins que impoe talvez alauma di-
plopIa ao meu discurso, a de instruir honrando, de h;nrar ins-
t~umdo - e e~ teria de me desculpar, se esperasse acomodar a
Vlsada desse dlSCurSO ate fazer coincidir a vinda do homem

d . d . aomun a e sua vm a ao sentIdo supremo de sua obra.
Par isso ~e~ titulo, I!r~ud no seculo, pretende sugerir mais

que uma refer en cia cronologica.

Quero come9ar por dizer a que, par aparecer sob a nome de
Fr,eud, ultrap~ss~ a tempo de sua apari9ao, e oculta sua verdade
ate e~ seu prapDo desvelamento - que 0 nome de Freud significa
alegna.
. l?isso a prol?l~io Freud estava consciente. como 0 atestam mui-

tas cOlsas, tal analIse de sonho que eu poderia produzir, dominada



que chamarei uma abnegagao quanta as relagoes de amor, que e
preciso justamente assinalar quando se trata do renovador da teoria
do Eros.

As revelagoes recentes, as cart as a noiva, grande atragao de
uma recente biografia, nos parecem ser completadas por um nao
sei que que chamarei de enternecedor egocentrismo, que consiste em
exigir do outro um conformismo sem reservas aos ideais de sua bela
alma, e em se afligir com 0 pensamento do favor feito a um outro
na noite memonivel em que ele recebe dela 0 primeiro penhor de
seu amor. Tudo isso se reduz ao que chamarei uma crueza de vir-
gem, que podemos perdoar, ao encontrar 0 correspondente nao me-
nos indiscreto nas mesmas eartas a noiva que for am publicadas de
nosso Hugo.

Essa divulgagao, afinal de contas bastante oportuna, me im-
pede, quanta a mim, de me deter na dignidade de uma uniao onde
a confidencia do proprio Freud indica 0 respeito mutuo e a vigi-
!ancia dos encargos familiares, e, em suma, da aha tradigao das vir-
tudes familiares judias. Pois nao pode deixar de transparecer,
atraves dessas primeiras cartas, nao sei que redugao ao minimo de-
nominador comum de uma convengao pequeno-burguesa, de urn
amor cujo Iuxo sentimental nao exc1ui a economia e a raiva longo
tempo conservada por Freud contra a sua noiva, pOl' Ihe ter feito
perder, por causa de urn deslocamento inoportuno, a gl6ria de ser
o inventor do usa cirurgico da coeaina. Isso deixa entrever bastante
uma relagao de forgas psiquicas para a qual 0 termo ambivalCncia.
empregado a torto e a direito, ealharia muitissimo mal.

Na verdade, nao seguiremos a geografia dessas devastag6es no
tempo.

Ouvi urn dia falar de Freud nestes termos - sem ambir;Go e
sem necessidades. A coisa e c6mica se se pensa no numero de vezes,
ao longo de toda a sua obra, em que Freud nos confessa sua ambi-
gao, sem duvida avivada por tantos obsUiculos, mas que vai muito
Il:ais longe no inconsciente, como ele nos soube mostrar. Seria pre-
eISO, para fazer-Ihes sentir isso, pintar-Ihes - como Jung urn dia,
falando a minha pessoa, 0 fez - a recepgao de Freud na Univer-
sidade que ele conduzia ao enfoque mundial? Quero dizer, pintar a
ond.a, cuja significagao simbolica ele foi 0 primeiro a tel' mostrado,
flonr numa mancha crescente suas calgas c1aras.

Eu 0 direi? Nao esta ai 0 relevo com que desejaria aclarar a
figura de Freud, pois na verdade parece que nada possa ir alem do
que ele proprio nos liberou de sua confidencia nesta longa autobio-
grafia que constituem suas primeiras obras, a Traumdeutung, a Psi-
copatologia da vida quotidiana. e 0 Witz, Ninguem, em um sentido,

foi tao lODgena confissao, pelo menos na medida em que impoe a
urn homem 0 cuidado com sua autoridade. E nao se trata ai, bem
longe disso, de diminuir-Ihe 0 alcance. 0 fremitoem que essas co?fi-
dencias se suspendem nos d:i talvez 0 sentimento de uma barrelfa,
mas nada permitiu depois atravessa-Ia - mesmo os mais indiscretos
fazedores de hipoteses nada puderam jamais acrescentar ao que ele
proprio nos confiou.

Ra algo ai que merece que nos detenhamos, e que e proprio
para nos fazer sentir 0 valor de urn metodo critico em 9-ue eu os
introduzirei de surpresa, dizendo-lhes que uma obra se julga pela
medida de seus proprios criterios.

Se a descoberta da psicamilise e justamente a de ter reintegrado
na ciencia todo urn campo objetivavel do homem e a de ter mos-
trado a sua supremacia, e se esse campo e aquele do sentido, pOl'
que procurar a genese dessa descoberta fora das significa~oes que
seu inventor encontrou em si mesmo na via que 0 conduzia a ela,
por que procurar em outro Iugar que no registro em que esta deve se
isolar com todo 0 rigor? Se e a algum mobil estranho ao campo
descoberto por nosso autor, e a nenhum outro, que nos e necessario
recorrer para explicar 0 que ele e, a prevalCncia desse campo se torna
caduca, por ser subordinada.

Por a supremacia e nao a subordinagao do sentido enquanto
causa eficiente e aparentemente negar os principios da ciencia mo-
dema. Com efeito, para a ciencia positiva a qual perte!1ce~ os mes-
tres de Freud essa pleiade que Jones evoca com mUlta justeza no
infcio de seu' estudo, toda dinamica do sentido e, por peti~ao de
principio, negligenciavel, fundamentalmente supercstrutura. Portanto
e uma revolugao a ciencia que Freud trouxe, se esta tern 0 valor que
ele pretende.

Ted ela esse valor? Teni ela essa significa~ao?

Quero me deter aqui para tentar restituir-lhes a perspectiva que
mostra 0 relevo proprio, atualmente apagado, da obra de Freud.

Pego-Ihes sem demora que fiquem atentos a urn contraste entre
o que a obra de Freud significa autentica~ent~.e 0 que atu~lmente
se oferece a voces como 0 sentido da pSlcanahse. Para mUltos de
voces, os estudantes, e a medida que se aproximam mais das coisas
da esfera mental, a psicamilise e urn meio de abordagem que per-
mite melhor compreender, diz-se, 0 doente mental.

Nao poderia deixar de rec?menda~ insistenteme~~e aqueles que
entre voces tern ocasiao de pratIcar a hteratura anahtIca - e Deus



s~be se ela se tornou enorme, quase difusa - de conjugar a essa
leltura uma dosagem pelo menos proporcional da leitura do pro.
prio Freud. Voces verao resplandecer a diferenc;a.

o termo frustrac;ao, por exemplo, tornou-se - 0 leit-motiv das
maes poedeiras da literatura analftica de lingua inglesa, com tudo a
que ele comporta de abandonismo c de relac;ao de dependencia. Ora
es~e. termo esta simplesmente ausente da obra de Freud. 0 uso pri~
mar!o de noc;6es extr_aidas de seu contexto, como aquela de prova de
reahdade, ou d~ n~c;oes bastardas como aquela de relac;ao de objeto,
o recurso ao mefavel do cantato afetivo e da experiencia vivida
tudo isso e propriamente estranho a inspirac;ao da obra de Freud:

Esse estilo tende desde algum tempo a se rebater no nivel de
urn otimismo nescio post~ no ~rincipio de urn moralismo equivoco,
e fun.dado num esquematIsmo Igualmente grosseiro, que e realmen-
te a Imagem mais sumaria com a qual tenha sido dado ao homem
recobrir seu pr6prio desenvolvimento - a famosa sucessao das
fases ditas pre-genitais da libido. A reac;ao nao deixou de se fazer
sentir, de sor.te que estamos agora na restaurac;ao pura e simples de
uma ortopedla do eu, da qual todo 0 mundo teria sorrido ha so-
mente cern an.os atras como a mais simplista petic;ao de principio.

Esse deshzamento bastante inverossimil se deve creio ao fato
d~ que ha urn pro~undo desconhecimento em pensar 'que a 'analise e
felta par~ n?s ~e~vIr de passarela a fim de aceder a uma especie de
pe~~trac;~o mtuI~Iva, e de comunicac;ao facil com 0 paciente. Sc a
anahse tlvesse SIdo apenas urn aperfeic;oamento da relac;ao medico-
doente, n6s literalmente nao teriamos necessidade dela.
'. Bern. r~centemente, lendo urn velho texto de Arist6teles,. a

Etrca a Nlco:naco, com a intenc;ao de nele reencontrar a origem dos
termos freudmnos sobre 0 prazer - e uma leitura saudavel - dei
eom urn termo curioso que quer dizer algo como temivel. E isso
me explicou }~uitas coisas, em particular par que sac as vezes os
melhor~s espmtos entre os jovens psiquiatras que Se precipitam
nessa VIa errad~, que parece cativa-los. Penso, com efeito, que pa-
radoxalmente Asao os meAlhores,os garotos terrivelmente inteligentes.
Eles ternem se-lo, eles tern medo - Aonde Mamos nos se nos dei-
xtlssemos levar p~,: nossa nobre inteligencia? E ei-los a se empc-
~harem numa anahs~ t;,m.que lhes ensinam que sua intelectualizaC;ao
e uma forma de resIstenCIa. Quando eles saem dela, estao todos en-
cantados, aprenderam 0 que vale a bitola dessa famosa inte-
lec~u~lizac;aoq~e foi por muito tempo para eles uma barreira. Nessc
cstadIO, meu dIscurso nao pode mais dirigir-se a eles.

Em contraste, de que se trata na obra de Freud? Qual foi 0
~eu relevo, e resumindo, qual foi 0 seu estilo? S6 0 seu estilo bas-

taria para distinguir-lhe 0 alcance. Pec;o-lhes encarecidamente que
se reportem, para sabe-lo, a uma autra forma de resisteneia que
nao foi muito melhor vista do que aquela a qual fazia alusao Ira
poueo.

Pensaram muito tempo que a resistencia primeira eneontrada
pela obra de Freud tinha sido devida ao fato de que ele tocava nas
coisas da sexuaJidade. Por que, meu Deus, as coisas da sexualidade
teriam elas sido menos bem-vindas naquela epoca que na nossa, em
que elas parecem fazer 0 regalo de todos?

Por outro lado, foi preciso esperar nosso tempo para que algum
doutor bem-intencionado assinalasse 0 parentesco da Naturphiloso-
phie com a obra de Freud tal como eh reinou na Alemanha no
inicio do seculo XIX. E urn momenta que esta longe de ter sido
Hio fugaz e tao contingente quanto 0 Sr. Jones, numa perspectiva
anglo-saxonica, 0 representa para nos, e tampouco na Franc;a nao
estavamos, sobretudo no momento em que Freud comec;ou a ser di-
fundido sem certas tendencias irracionalistas ou intuicionistas, pre-
conizando 0 recur so a efusao afetiva, ,e mesmo sentimental, para
compreender 0 homem,e ate mesma os fenomenos naturais - nao
tenlho precisao de evocar 0 nome de Bergson. Por que as pessoas
honestas e cultivadas viram imediatamente na obra de Freud nao
sei que excesso de cientismo? Por que os proprios estudiosos, que
pareciam enfadados pelos resultados e pela originalidade do metodo,
cujo estatuto eles nao identificaram imediatamente, jamais pensaram
tampouco em remeter Freud a filosofia vitalista au irracionalista que
era entao muito mais vivaz?

Na verdade, ninguem se enganou ai. Trata-se, com efeito, de
uma manifestac;ao do espirito positivo da ciencia enquanto expIica-
tiva que esta em causa na psicanalise. Ela esta tao longe de urn
intuicionismo quanta possivel. Ela nada tern a ver com esta com-
preensao apressada, curto-circuitizada, que simplifica e reduz de tal
modo seu alcance. Para repo-la em sua verdadeira perspectiva, tra-
ta-se apenas de abrir a obra de Freud, e de ver 0 lugar que nela
possui uma certa dimensao, que jamais foi bem posta em destaque.
o valor de oposic;ao que ela assume em face da evoluc;ao atual da
analise pode agora ser reconhecido, nomeado e orientado para uma
verdadeira reform a dos estudos analfticos.

Focalizo 0 ponto essencial, e digo-lhes do que se trata, de uma
maneira que vai tentar ser rapida e palpavel.

Abram A lnterpretarao de sonhos. Voces nao verao nada que
se parega com essa grafologia de desenhos infantis que acabou por
se tornar 0 tipo mesmo da interpretagao anaHtica, nada com essas
manifestag6es ascendentes e descendentes do sonho diurno. Se isso



Se parece com alguma coisa, e com uma decifrac;ao. E a dimensao de
que se trata e a dt, significante. Peguem tal sonho de Freud, voces
vedio dominar uma palavra como Autodidasker. E urn neologismo.
Dai se encontra 0 Askel, e algumas outras recordac;6es. A propria
forma da palavra e absolutamente essencial quando se trata de in-
terpretar. Uma primeira interpretac;ao, orientac;ao ou dicotomia, nos
diriginl para 0 lado da sala. Encontraremos ai Alex, 0 irmao de
Freud, por intermedio de uma outra transformac;ao, puramente fo-
netica e verbal, Freud encontra em sua lembranc;a urn romance de
Zola em que figura urn personagem de nome Sandoz. Como Freud
o reconstroi, Zola fez Sandoz a partir de Aloz, anagram a de seu
nome, substituindo 0 Al, inicio de Alexandre pela segunda sflaba
sand. Pois bern, do mesmo modo que se pade fazer Sandoz com
Zola, Alex esta incluido no Askel que Freud sonhou. Como a ul-
tima parte da palavra Autodidasker.

Eu Ihes digo 0 que Freud fez. Digo-lhes' como procede seu
metodo. iE, na verdade, basta abrir em qualquer pagina 0 volume
da Traumdeutung para encontrar 0 equivalente. Eu teria podido
tomar qualquer outro sonha, aquele por exemplo em que ele fala
das gracinhas que lhe fizeram a respeito de seu nome, ou aquele
em que figura uma bexiga natatoria. Voces acharao sempre uma
sucessao de homonimias ou de metonimias, de formac;6es onomas-
ticas que sac .absolutamente essenciais a compreensao do sonho, e
sem as quais este se dissipa, se esvaece.

o Sr. Emil Ludwig escreveu contra Freud urn livro de uma
injustic;a quase difamatoria, onde evoca a impressao de alienac;ao
delirante que se teria ao le-lo. Direi quase que prefiro urn tal tes-
temunho ao apagamento dos angulos, a reduc;ao adocicante por que
procede a literatura analitica que pretende seguir Freud. A incom-
preensao, a recusa, 0 choque manifestados por Emil Ludwig - quer
seja ele honesto ou de ma fe, pouco nos interessa - traz consigo
mais' testemunhos do que a dissoluc;ao da obra de Freud que se
realiza na decadencia em que resvala a analise.

Como 0 papel fundamental da estrutura do significante pooe
ser omitido? Naturalmente, nos compreendemos por que. 0 que se
exprime no interior do aparelho e do jogo do significante, e algo
que sai do fundo do sujeito, que pode chamar-se de seu desejo.
Desde 0 momenta em que esse desejo e preso no significante, e urn
desejo significado. E entao todos nos ficamos fascinados pela signi-
flcac;ao desse desejo. E nos, nos esquecemos, apesar dos lembretes
de Freud, 0 aparelho do significante.

Freud sublinha no entanto que a elaborac;ao do sonho e 0 que
faz do sonho 0 primeiro modelo da formac;ao dos sintomas. Ora,

cssa elaborac;ao se parece muito com uma analise logica e grama-
tical, que se tornou apenas urn pouco mais erudita do que aquela que
fazemos nos bancos escolares. Eis 0 registro que e 0 nivel normal
do trabalho freudiano. E 0 mesmo registro que faz da lingiiistica a
ciencia mais avanc;ada das ciencias humanas, se e verdade que que-
remos reconhecer apenas que 0 que distingue a ciencia positiva,
a ciencia modema, nao e a quantificac;ao, mas a matematizac;ao, e
particularmente a combinatoria, isto e, lingiiistica, incluindo a serie
e a recorrencia.

Ai esta 0 relevo da obra freudiana. sem 0 que nada do que ele
desenvolve a seguir nem sequer e pensavel.

Nao sou apenas eu que 0 digo. Publicamos recentemente 0 pri-
meiro volume da revista onde inauguramos nossa tentativa de re-
tomada da inspirac;ao freudiana, e voces lerao ali que 0 que se acha
no fundo dos mecanismos lreudianos sao essas velhas figuras de
retorica, que com 0 tempo acabaram por perder para n6s 0 seu
proprio sentido, mas que suscitaram durante seculos ~m. interes,:;e
prodigio80. A ret6rica, ou a arte do orador, era uma ClenCla e naa
apenas uma arte. Nos nos perguntamos agora, como urn enigma,
por que esses exercicios puderam cativar durante tao longo tempo
grupos inteiros de homens. Se e uma anomalia, ela e amiloga a exis-
tencia dos psicanalistas, e e talvez da mesma anomalia que se trata
nas relac;6es do homem com a linguagem, que volta no curso da
hist6ria de uma forma recorrente sob incidencias diversas, e se nos
apresenta agora na descoberta freudiana, sob 0 angulo cientifico.
Freud tomou a encontra-la em sua pratica medica, quando se de-
parou nesse campo em que sao vistos os mecanismos da linguagem
dominar e organizar sem 0 conhecimento do sujeito, fora do seu eu
consciente, a construc;ao de certos disturbios que se chamarrt neu-
roticos.

Eis urn outro exemplo que Freud da no inicio da Psicopatologia
da vida quotidiana, e que corrtentei em meu seminario. Freud nao
reencontra 0 nome Signorelli, e uma serie de outros nomes se apre-
scntam a ele, Botticelli, BoUraffio, Trafoi. Como Freud construiu a
teoria desse esquecimento? E no curso de pequena viagem a B6snia
_ Herzegovina que, falando com alguem, ele tem essa especie de
fuga do nome. Ra tambem 0 inicio de uma frase pronunciada por
urn campones. - Herr, 0 que pode se ter a dizer agora? Trata-se
da morte de urn doente, diante da qual urn medico nao pode nada.
Temos portanto aqui Herr, e a morte, que esta escondida, pois
Freud. nao mais que qualquer urn de n6s, nao tern razao particular
para demorar-se em seu pensamento. Qual e 0 outro lugar em que
Freud ja teve a oportunidade de repelir a ideia da morte? Num lugar



que nao e longe da B6snia, onde ele teve pessimas noticias de urn
dos seus doentes.

Eis 0 mecanismo. Seu esquema, amllogo aquele de urn sin-
toma, basta para demonstrar a imporUlncia essencial do significante.
E na medida em que Signorelli, e a sequencia de nomes, san pala-
vras equivalentes, tradu<;6es umas das outras, metafrases se quiserem,
que a palavra esta ligada a morte recalcada, recusada por Freud.
Ele tranca todas, ate no interior da palavra Signorelli, que s6 se liga
a ela da forma mais distante - Signor, Herr.

o que e que vem no lugar como resposta? Vem 0 outro, que
e Freud e que nao e Freud, 0 outro que e do lado do esquecimento,
o outro de onde 0 eu de Freud foi retirado, e que responde em seu
lugar. Ele nao da a resposta, ja que e proibido falar, mas da 0 co-
me!;o do telegram a, ele responde Trafoi e Boltraffio, do qual ele
faz 0 intermediario da metonfmia, do deslizamento entre Herzego-
vina e Bosnia. Freud tern desse mecanismo exatamente a mesma
COnCep!;aOque aquela que aqui exponho. Verifiquem.

Do mesmo modo, tudo 0 que Freud trouxe de luminoso, de
unico, sobre 0 tema do Wilz, s6 se concebe a partir do material
significante de que se trata.

Eis 0 que alem de todos os determinismos e de todas as for-
ma!;6es, alem de todos os pressentimentos, Freud encontra, passados
os quarenta anos. Nem se precisa dizer, ele tinha urn pai, tinha
uma mae, como todo 0 mundo, e seu pai morreu, qualquer urn sabe
que isso nao passa nunca despercebido, mas esses dados nao devem
ainda assim fazer-nos desconhecer a importancia da descoberta da
ordem positiva do significante para a qual sem duvida alguma coisa
nele 0 preparava, a longa tradi!;ao literaria, literalista, da qual ele
dependia.

A descoberta que ele fez no manejo dos sonhos distingue-se
radical mente de toda interpreta!;aO intuitiva dos sonhos, tal como
esta pode ser antes dele praticada. Tinha ele alias uma alta conscien-
cia do carater crucial em seu pens amen to dessa aventura que e a
Traumdeutung, e, escrevendo a Fliess, ele fala a respeito com uma
especie de fervor, ele a chama minha planta de jardineiro. Ele quer
dizer com isso que trata-se de uma especie nova que saiu de seu
ventre.

ao literal. E 0 sal da descoberta freudiana e da pnitica a?aHtica.
Se nao restasse ,fundamentalmente alguma coisa disso, ha mUlto ~em-
po que da psicanalise nao restaria mais nada. Tud? deco~re ,dlSSO.
Qual e esse outro que fala no sujeito, e de que 0 sUJelto nao e !lC~

mestre, nem semeIhante, qual e 0 outro que fala nele? T~do, es.ta,al,
Nao e bastante dizer que e seu desejo, pois .seu deseJo ~ hbldo,

o que, nao Q ,esque!;amos, quer dizer antes de malS nada caYflcho ex-
travagante, desejo desmedido, do fato de que ele fala. Se nao houves-
se significantes para suportar es&a ruptura,esses des~eda!;arnen~os,
esses deslocamentos, essas transmuta!;oes,essas perversoes, essas IS?-
la!;o,es do desejo humano, este nao, teri~ ~e~u.ma dessas ca:~cten~-
ticas que fazem 0 fundo do matenal slgmflcatlvo que a anahse da.

Nao e bast ante tampouco dizer que esse outro e de algum .modo
nosso semeIhante sob 0 pretexto de que ele fala a mesma Imgua-
gem que 0 que' podemos chamar 0 discurso. comurn, aq~ele que
se cre racional, e que 0 e, com efeito, algum~s ve~es. ~o.IS nesse
discurso do outro, a que creio ser eu nao .e. mal~ sUJetto, mas
objeto. E uma fun!;ao de mira~em, onde 0 sUJelto so se reconhece
como desconhecimento e nega!;ao. .

E a partir daf que convem compreender a teona do eu.
Freud produziu em varias etapas, e estarfamos errados em c.rer

que e preciso data-Ia de Das Es. Talvez voces ta tenham ouv~do
falar da famosa t6pica freudiana. Temo que vo~es. tenham ouvld~
falar demais dela, pois a maneira como ela. e lllterpretada Val
no sentido contrario aquele por que Freud a e.n~lllou,E desde 1914,
com seu artigo capital, a lntrodufiio, 0..0 narclslsm~, que Freud f~z
uma teoria do eu, anterior a essa toplca, agora vlllda para 0 pn-
meiro plano.

A referencia principal, unica, da teori: e .da. pratica analftica
atuais, a saber, as famosas etapas ditas, pre-ge~l1tals da libido, qu.e
imaginam estar no infcio da obra freudmna, sao de 1915, 0 narCI-
sismo e de 1914. - du' .

Freud enfatizou a teoria do eu com fins que ~ao. sa~ IcelS
de conhecer. Tratava-se de evitar dois escolhos. 0 ynmelro e 0 ?ua-
lismo. Ra uma especie de mania em urn certo numero de a?ahstas
que consiste em fazer do inconsciente um outro eu, um eu :Ulm, um
duplo um semelhante simetrico do eu - quando a teona do eu
em Freud e feita ao contrario para mostrar qu.e 0 que cha~amos
nosso eu e uma certa imagem que temos d~ nos, q~e nos .da uma
miragem, de totalidade sem duvida. Essas mlragens-pllo~o nao poJa:
rizam de modo algum 0 sujeito no' sentido do conheclII~ento de Sl
que se diz profundo - nao me prendo, quant? a mlm, a esse
adjetivo. A fun!;ao do eu e nomeadamente deslgnada em Freud

A originalidade de, Freud, que desconcerta nosso sentimento,
mas por si s6 permite compreender 0 efeito de sua obra, e 0 recurso



como amlloga em tudo ao que se chama na teoria da escrita urn
determinativo.

Nem todas as escritas sao alfabeticas. Algumas sao ideofoneti-
cas, e comportam determinativos. Em chines, uma coisa como esta
quer dizer uma coisa mais ou menos justa, mas se voces acrescen-
tam isso, que e urn determinativo, isso vira governar. Ese, ao inves
d~ porem esse determin~tiv?, voces colocar,em urn outro, isso quer
dlzer doenr;a. 0 determmatIvo acentua de uma certa maneira faz
entrar numa classe de significag6es alguma coisa que ja tern' Sua
individualidade fonetica de significante. Pois bern, 0 eu e exata-
mente para Freud uma especie de determinativo, por onde certos
elementos do sujeito san associados a uma fungao especial que surae
naquele m?mento no horizonte de sua teoria, a saber, a agressi;].
dade, conslderada como caracteristica da relagao imagimiria com 0

outro na qual 0 eu se constitui por identificag6es sucessivas e super-
postas. Seu valor movel, seu valor de signo, 0 distingue essencial-
n;ente da entidade do organismo como urn todo. E esta justamente
at 0 outro escolho que Freud evitava.
. Com efeito, Freud, embora reunindo num centro a persona-

hdade que fala no inconsciente, quis evitar a miragem da famosa
persOl!alidade to'tal que nao perdeu ocasiao de ganhar vantagem
atraves de toda a escola norte-americana, a qual nao para de delei-
tar-se com esse termo, para preconizar a restauragao da prioridade
do e~. E urn des~onhec~mento completo do ensino de Freud. A per-
sonahdade total e preclsamente 0 que Freud quer distinguir como
fundamentalmente estranho a fungao do eu tal como foi vista ate
entao pelos psicologos.

Ha no movimento da teoria freudiana uma dupla alienagao.
Ha 0 outro enquanto imaginario. E na relagao imaginaria COm

a outro que se instaura a tradicional Selbst-Bewusstsein ou conscien-
cia de si. Nao e de maneira alguma nesse sentido que pode reali-
zar-se a unidade do sujeito. a eu nem mesmo e 0 lugar, a indi-
ca~ao, 0 pont~ ~e ;e~llliao, 0 centro organizador do sujeito, e pro-
fU~damente dlsslmetnco a ele. Embora seja nesse sentido que ele
val come~ar por fazer compreender a dialetica freudiana - nao
posso de maneira alguma esperar minha realizagao e minha unidadc
do reconhecimento de urn outro que esta preso comigo numa re~
lagao de miragem.

Ha tambem 0 outro que fala de meu lugar, aparcntementc
esse outro que esta em mim. E urn outro de uma natureza total~
mente diferente da do outro, meu semelhante.

Eis 0 que nos ensina Freud.

Se ainda fosse preciso confirmar isso, teriamos somente de
"bservar de que .maneira se prepara a tecnica da transferencia. Tudo
c;c faz para evitar a relagao de eu a eu, a miragem imaginaria
que poderia estabelecer-se com 0 analista. a sujeito nao esta face
;1 face com 0 analista. Tudo e feito para que tudo se apague de uma
rclagao dual, de semelhante a semelhante.

Por outro lado, e da necessidade de uma orelha, de urn outro,
auditor, que deriva a tecnica analitica. A analise do sujeito nao
pode ser realizada senao com urn analista. Isso nos lembra que
o inconsciente e essencialmente fala, fala do outro, e nao pode ser
reconhecida senao quando 0 outro a remete a voces.

Eu gostaria ainda de dizer-Ihes, antes de terminar, 0 que Freud
acresce no fim de sua vida, quando ja desde algum tempo ele deixou
atr:is de si a turba de seus seguidores. Nao posso duvidar urn s6
instante, so no testemunho do tom e do estilo do diaIogo de Freud
com todos aqueles que 0 cercavam, da nogao profunda que ele tinha
da radical insuficiencia deles, de sua total incompreensao. Ha urn
momento na obra de Freud entre 1920 e 1924 em que ele simples-
mente da urn saIto. Ele sabe que ja nao Ihe resta muito tempo
de vida - ele morreu aos 83 anos, em 1939 -, e vai direto ao
fundo do problema, a saber, 0 automatismo de repetigao.

Essa nogao da repetigao nos embaraga de tal modo que se
tenta reduzi-Ia a uma repeti~ao das necessidades. Se lemos Freud
ao contnirio, vemos que 0 automatismo de repetigao, como desde
o inicio de toda a sua teoria da mem6ria, esta fundado na questao
que the coloca a insistencia de uma fala que, no sujeito, volta ate que
ela tenha dito sua ultima palavra, uma fala que deve tornar a voltar,
apesar da resistencia do eu que e defesa, isto e, aderencia ao contra-
senso imaginario da identifica~ao com 0 outro. A repetigao e funda-
mentalmente insistencia de uma fala.

E, com efeito, a ultima palavra da antropologia freudiana con-
cerne ao que possui 0 homem e faz dele, nao 0 suporte de urn
irracional - 0 freudismo nao e urn irracionalismo, ao contrario -,
mas 0 suporte de uma razao da qual ele e mais a vitima do que
o senhor, e pela qual ele e de antemao condenado.

E a ultima palavra, 0 fio vermelho que atravessa toda a obra
freudiana. De ponta a ponta, desde a descoberta do complexo de
Bdipo ate 0 Maises e a monoteisma, passando pelo paradoxo extraor-
dinario do ponto de vista cientifico de Totem e tabu, Freud se colo-
cou apenas, pessoalmente, uma s6 questao - como esse sistema
do significante sem 0 qual nao ha nenhuma encarnagao possivel,
nem da verdade, nem da justiga, como esse logos literal pode ele
ter controle sobre urn animal que nao tern 0 que fazer com ele,



: ;ue com ele na~ se pre?cupa? - pois isso nao interessa em grau
album suas necessldades. E no entanto isso mesmo que faz 0 sofri-
mento neurotico.

C? hornem e efetivamente possufdo pelo discurso da lei, e e com
esse ~ISCurSOque ele se castiga, em nome dessa divida simbolica que
ele nao cessa de pagar sempre mais em sua neurose.

Co~o esse cOJ;trole pode ser estabelecido, como 0 homem cnlra
ne~sa leI, .que the e estranha, com a qual ele nada tern a ver como
amma!? E para explica-Ia que Freud constroi 0 mito do assassi-
nato do pai. Nao digo que e uma explicagao, mas ·lhes mostro pOl'
que Freud fomentou esse mito. E preciso que 0 homem se consti-
tua em sua parte interessada20 enquanto culpado. Isso subsiste na
obr~ de Ffl?ud ate 0 fim, e nos faz confirmar 0 que lhes aprescnto
aqUI, e ensmo alhures.

Dai, qual e 0 centro de gravidade da descoberta freudiana
qual e sua filosofia? Nao que Freud tenha feito filosofia e1e sem~
pre negou que fosse filosofo. Mas por uma questao ja e ;e-Io mes-
mo se nao se. sabe que ela es~a sendo posta. Portanto, Freud ~ filo-
sofo, que ensm~ .ele? Para deIxar em sua proporgao, em seu lugar,
~s v.erd~des/poSItIVaSque ele nos ensinou, nao esquegamos que sua
l~spI~agao e fundamentalm~nte pessimista. Ele nega qualquer ten-
denc.Ia ao progresso. Ele e fundamentalmente anti-humanista na
medlda em ~~e ha no hum~nista esse romantismo que gostaria de
f~zer do espmto a flor da vIda. Freud deve ser situado numa tradi-
ga? realista e tragica, 0 que explica que e a sua luz que podemos
hOJe compreender e ler os tragicos gregos.

/ .Mas, para ~os, t,ra~alhadores, para nos, estudiosos, para nos,
~edlcos, para nos, tecmcos, que diregao nos indica esse retorno
a verdade de Freud?

~ aquela de urn estudo positivo cujos metodos e cujas formas
?OS sao dado.s nessa esfera das ciencias ditas humanas que concerne
a or~em da lmguagem, a lingiifstica. A psicanalise devia ser a ciencia
da lm~uagen: ?abitada pelo sujcito. Na perspectiva freudiana, 0 ho-
mem e 0 sUJeIto presQ e torturado pela linguagem.

Segurament~ a 1?sicanaIi~e nos introduziu a uma psicologia,
n:as qual? A pSIcologia propnamente dita e efetivamente uma cien-
c~a, e com objetos perfeitamente definidos. Mas por causa sem du-
vIda d~s ressomlncias significativas da palavra, nos resvalamos ao
confundI-la com algo que se relaciona com a alma. Pensa-se que
cada urn te~ sua psicologia. Fariam melhor, neste segundo em-
prego, / chama-l.a p~l? no~ne/que cIa poderia ter. Nao nos engane-
n~os al --:: a pSIcanahse nao e u~a egologia. Na perspectiva freudiana
da relagao do homem com a lmguagem, esse ego nao e absoluta-

Illcnte unitario, sintetico, ele e decomposto, complexificado em dife-
Jentes instancias, 0 eu, 0 superego, 0 isso. Conviria certamente nao
fazermos de cada urn desses term os um pequeno sujeito a nossa
lIlaneira, mito grosseiro que nao avanga em nada, nem esclarece
Ilada.

Freud nao pode ter duvida sobre os perigos que corria sua
obra. No momenta em que, em 1938, e1e pega a pen a para seu ulti-
mo prefacio ao Moises e 0 monoteismo, coloca uma nota bem
curiosa - Eu niio partilho, diz ele, a opiniiio de meu contemporaneo
Bernard Shaw, que pretende que 0 homem s6 se tornaria eapaz de
alguma ooisa se [he fosse permitido chegar it idade de trezentos anos.
Nao penso que esse prolongamento da existencia teria a menar van-
tagem, a menos - diz a tradugao - que as condir;oes do futuro se-
jam totalmente transformadas.

Ai esta de fato 0 triste carater dessas tradugoes. Em alemao,
isso tern sentido bem diverso - seria preciso que houvesse muitas
outras coisas profundamente modificadas, na base, na raiz, dentro
das determinar;oes da vida.

Essa palavra do velho Freud continuando a pr?s~eguir sua
meditagao antes de deixar sua mensagem na decomposigao me pa-
rece fazer eco aos termos com que 0 coro acompanha os ultimos
passos de Edipo em dir~ao ao pequen? bosque de Col~na. Acom-
panhado da sabedoria popular, e1e medita sobre os deseJos que fa-
zem com que 0 homem persiga sombras, de designa esse desvario
que faz com que e1e nem mesmo possa saber onde estao esses
bosques. Espanto-me de que ninguem - salvo alguem que colo~ou
isso em latim de maneira bast ante razmivel - nunc a tenha sabldo
bem traduzir' 0 me phunai que profere 0 coro. Reduzem-no ao
valor de urn verso que diz que mais vale nao ter nasddo, quando
o sentido e inteiramente claro - a unica forma de superar todas
essas questoes de logos, a unica forma de acabar com elas, seria
niio ter nascido tal. E 0 sentido mesmo que acompanha 0 gesto do
velho Freud, no momento em que repele com a mao todo desejo
de que sua vida se prolongue.

E verdade que ele proprio, em alguma parte em s~u ~rabalho
sobre 0 Witz, em outras palavras, sobre a agudeza, nos mdlca uma
resposta. Mais valeria nao ter nascido - infelizmente, isso acontece
apenas uma vez a eada 200.000.

Eu lhes dou essa resposta.





A entrada na psicose.
Tomar a palavra.
Loucura do arnor.
A evolu9iio do delirio.

o mesmo paralelo e possivel em virtude da omissiio de diver-
sas relafoes que, nos dois casos, devem ser remediadas pelo con-
texto. Se essa concepfiio do metodo de representafao nos sonhos
niio foi ate aqui seguida, isso, como se deve compreender logo de
saida, deve ser atribuido ao fato de que os psicanalistas sao inteira-
mente ignorantes da atitude e do modo de conhecimento com os
quais um jil6logo deve aproximar-se de um problema como aquele
que esta presente nos sonhos.

Esse texto e bast ante claro. A aparente contradiltao formal
que voces podem dele coTher, pois que Freud diz que os sonhos
se exprimem antes em imagens do que de outro modo, e restituida e
rearranjada logo que ele mostra de que especie de imagens se trata
_ a saber, de imagens que intervem numa escrita, isto e, nem
mesma por seu sentido proprio, pois ha algumas que estarao ali,
nao para serem Hdas, mas simplesmente para trazerem ao que deve
ser lido urn expositor sem 0 qual isso continua ria sendo enigmatico.

Outro dia escrevi no quadro caracteres chineses. Teria podido
escrever tambem muitos hieroglifos antigos - 0 pronome da pri-
meira pessoa, por exemplo, que se desenha com dois pequenos



~inais que t~m um valor fonetico, e pode ser acompanhado por uma
l.~na~em mms ou. menos vigorosa, que esta ali para dar aos outros
s~naIs 0 seu senhdo. Mas os outros sinais nao SaG menos autogra-
fIoos do que 0 boneco, e devem s,er lidos num registro fone~
hco.

A compara9ao com os hier6g1ifos e ainda mais valida, certa,
porquanto esta difundida na Traumdeutung, e Freud a ela volta
sem cessar.

Freud nao era ignorante do que e realmente a escrita hiero-
glifica. Ele era apaixonado por tudo 0 que tocava a cultura do
antigo Egito. Muitissimas vezes, ele faz referencias ao estilo, a es-
trutura significante dos hier6g1ifos, e ao modo de pensamento al-
gumas vezes contraditorio, superposto, das cren9as dos anti oos egip-
cios. ~ ele se refere a isso de born grado para nos dar, por ~xemplo,
um~ lmagem expressiva de tal modo de coexistencia de conceitos
contraditorios nos neuroticos.

No fim do mesmo texto, ele cvoca a linguagem que e ados sin-
tomas, e fala da especificidade daestrutura9aO significante nas dife-
rentes formas de neuroses e de psicoses. Ele aproxima de uma s6
vcz, num resumo notavel, as tres grandes neuropsicoses. E assim, diz
ole, que 0 que um histerico exprime vomitando, um obsessivo 0 ex-
primira tomando medidas muito penosamente protetoras contra a in-
fecr;iio, enquanto um parafrenico sera conduzido a queixas e a sus-
peitas. Nos tres casos, serito diferentes representar;oes do desejo do pa-
ciente de vir ao que foi reprimido em seu inconsciente, e sua rear;iio
defensiva contra esse fato.

Isso, para por as coisas a caminho.

As duas vertentes macho e femea, da sexualidade, nao sao da-
llas nao sao nada qu~ possamos deduzir de uma experiencia. Como
poderia a individuo se achar 11issoai, se ele ja nao tivesse 0 sistema
do significante na medida em que ele instaura 0 espago que Ihe per-
mite ver como' urn obj eto enigmatico, a distancia, a que e a coisa me-
nos facil de se aproximar, a saber, sua propria mo:te? 0 que, nao 6
menos facil de ser aproximado, se voces pensarem msso, se voces pen-
sarem precisamente que Iongo processo dialetico e ~ec~ssa,rio .a um
individuo para chegar a isso, ~ qu~nto nos~a expenencIa e f~lta ~e
excessos e de falhas na aproxlma9ao do polo macho e do polo fe-
meo. Realidade sobre a qual podemos nos por a questao de saber
se ela e mesmo apreensivel fora dos significantes que a isolam.

A nogao que temos da realidade como es~e em tomo de que
giram os fracassos e os tropec;:?s da n~urose, nao nos, deve d~svIar
de observagoes segundo as qUaISa reahdade com que hdamos e sus-
tentada, tramada, constituida por uma tranga de significantes. A re-
lagao do ser humano com 0' significante, e preciso destacarmos a sU,a
perspectiva, 0 plano, a dimensaa propria, para saber somente 0 que dl-
zemos quando dizemos por exemplo que, na psicose, alg? vem faltar
na rela9aO do sujeito com a realidade. Trata-se, com efelto, de uma
realidade estruturada pela presen9a de urn certo significante que e
herdado, tradicional, transmitido - e como? E claro, pelo fato de
que, em tomo do sujeito, fala-se. . A •

Se admitimos agora, como urn fato de expenencla corrente, que
por nao ter atravessado a prova de Edipo, nao ter visto abrirem-se
diante de si seus conflitos e impasses, e nao te-la resolvido, deixa a
sujeto numa certa falta, numa certa impotencia em realizar essas jus-
tas medidas que se chamam a realidade humana, e justamente por-
que consideramos que a realidade implica a integrac;:ao do sujeito
em urn certo jogo de significantes. Nao fago at senao formular 0

que e admitido par todos, de uma forma de certo modo implicita,
na experiencia analitica. .. _ .,

Indicamos de passagem que 0 que caractenza a pOSlc;:aohlste-
rica e uma questao que se relaciona precisamente com os dais p6-
los significantes do macho e da femea. 0 histerico a formula atra-
yeSde todo 0 seu ser - como se pode ser macho ou ser femea? 0 que
implica justamente que 0 histerico tem assim mesmo a sua referen-
cia. A questao e aquilo em que se introduz e se suspende, e se con-
serva tocta a estrutura do histerico, com sua identifica9ao fundamental
com ~ individuo do sexo oposto ao seu, por onde seu proprio sexo c
interrogado. A maneira histerica de questionar ou ... ou .. " op6e-se
a resposta do obsessivo, a denegagao, nem. .. nem .. " nem macho,
nem femea. Essa denegac;:ao se faz no fundo da experiencia mortal,

Entremos em nosso assunto.
Nao estamos longe do tema da procriac;:ao, que esta no tun-

do ~a .sintomat~logia do caso Schreber. Mas nao e ainda hojc que
o atmglremos dlretamente.

Eu gostaria, por urn outro vies ainda, e a proposito do que vo-
ces. puderam ouvir segunda-feira a noite de nosso amigo Serge Le-
claIre, repor a questao do que chama a significante ultimo na neu-
rose.

Embora sendo essencialmente urn significante, nao e, natural-
mente, urn significante sem significac;:ao. Insisto nisto: ele nao de-
pende da significac;:ao,mas e a sua fonte.



e a ocultac;:ao de seu ser a questaO', que e uma maneira de ficar
a ela suspenso. 0 obsessivo e muito precisamente nem urn nem ou-
tro - pode-se dizer tambem que ele e urn e outro ao mesmo tempo.

Eu p:as~o; .pois tudo isso_ so, e proposto para situar 0 que se
passa no PSICOtICO,que se opoe a posic;:ao de cada um dos sujeitos
das duas grandes neuroses.

Em meu discurso sobre Freud de quinze dias atras, falei da lill-
gu~gem ,enquanto ela 'e habitada pelo sujeito, 0 qual dai toma
maIS ou ~enos a fala, e por todo 0 seu ser, isto e, em parte sem
que. e~e.salb~. C?mo nao ver na fenomenologia da psicose que tudo,
~o 11l1ClOate 0 flm, se deve a uma certa relac;:aodo sujeito com essa
hnguage.m, de uma so vez promovida ao primeiro plano da cena, que
faIa sozlllha, ,em voz alta, com seu ruido e seu furor bem como com
sua. neutralidad~? Se 0 neurotico habita a linguage~, 0 psicotico e
habltado, possUldo, pela linguagem.

. 0 que vem ao primeiro plano mostra que 0 sujeito esta sub-
~etIdo a uma prova, ao problema de alguma falta concernente ao
dlscurso permanente que sustenta 0 quotidiano a coisa brut a da ex-
peri encia humana. Do monologo permanente,' alguma coisa se des-
taca, que aparece como uma especie de musica a varias vozes. Sua
estrutura merece urn exame mais detido para nos perguntarmos por
que cIa e feita dessa maneira.

E, na ordem dos fenomenos, algo que nos aparece imediatamen-
te como estruturado. Nao esquec;:amos que a propria noc;:ao de es-
trutura e pedida emprestada a linguagem. Desconhecer isso, reduzi-
10 a urn mecanisme, e tao demonstrativo quanta ironico. 0 que CIe-
rambault destacou com 0 nome de fenomenos elementares da psi-
cose, ? pensamento repetido, contraditado, comandado, que e senao
esse dlscurso redobrado, retomado em antiteses? Mas, sob pretexto
de que ha ai uma estruturac;:ao, totalmente formal - e Clerambault
tem mil vezes razao em insistir nesse ponto - elc deduz disso que
nos encontramos diante de simples fenomenos mecanicos. E inteira-
mente insuficiente. E bem mais fecundo conceb~-lo cm tcrmos de
estrutura intern a da linguagem.

o merito de Clerambault e ter mostrado seu carater ideicamente
neutro, 0 que quer dizer em sua linguagem que esta em plena dis-
cordancia com as afeic;:oesdo sujeito, que nenhum mecanisme afe-
tivo basta para explica-lo, e na nossa, que e estrutural. Pouco nos
importa a fraqueza da deduc;:aoetiologica ou patogenica, perto do que
ele valoriza, a saber, que e precise ligar de novo 0 nueleo da psicose
a uma rela~ao do sujeito com 0 significante sob seu aspecto mais
formal, sob 0 seu aspecto de significante puro, e que tudo 0 que se

constroi ali em torno sac apenas reac;:oesde afeto ao fenomeno pri-
meiro, a relac;:aocom 0 significante.

A relac;:ao de exterioridade do sujeito com 0 significante e tao
surpreendente que todos os elinicos insistiram nisso de alguma forma.
A sindrome da influencia deixa ainda certas coisas no vago, mas a
sindrome de ac;:ao exterior, por mais ingenua que parec;:a, sublinha
bem a dimensao essencial do fenomeno, a exterioridade do psicotico
em relac;:aoao conjunto do aparelho da linguagem. Dai se por a ques-
tao de saber se 0 psicotico verdadeiramente entrou na linguagem.

Muitos elinicos se debruc;:aram sobre os antecedentes do psic6-
tico. Helena Deutsch valorou urn certo como se que parece mqrcar
as primeiras etapas do desenvolvimento daqueles que, num momento
qualquer, sucumbirao na psicose. Eles nao entram jamais no jogo
dos significantes, a nao ser por uma especie de imitac;:ao exterior.
A nao-integrac;:ao do sujeito no registro do significante nos da a dire-
c;:aona qual a questao se poe quanta ao previo da psicose - que
so e soluvel seguramente pela investigac;:aoanalitica.

AcO'mece recebermos pre-psicoticos em analise, e sabemos em que
isso da - isso da em psicoticos. Nao se colocaria a questao das con-
tra-indicac;:oes da analise se todos nos nao tivessemos na memoria tal
caso de nossa pnitica, ou da pratica de n08SOScolegas, em que Uffia
bela e boa psicose - psicose alucinatoria, nao falo de uma esquizo-
frenia preclpitada - e desencadeada quando das prirneiras sessOes
de amihse urn pouco acaloradas, a partir das quais 0 sentenciosoana-
lista se toma rapidamente umemissor que faz ouvir ao analisado
durante 0 dia todo 0 que deve fazer e nao fazer.

Nao tocamos ai, na nossa propria experiencia, e sem ter de pro-
curar mais longe, no que esta no cerne dos motivos de entrada na
psicose? E 0 que se pode prop or de mais arduo a urn homem, e ao que
seu ser no mundo nao enfrenta tao freqlientemente - e 0 que se
chama tomar a palavra, eu entendo a sua, 0 contnlrio mesmo de di-
zer sim, sim, sim a do vizinho. Isso nao se exprime fon;osamente em
palavras. A elinica mostra que e justamente nesse momento, se sabe-
m'os referencia-lo a niveis muito diversos, que a psicose se deelara.

Trata-se algumas vezes de urn empenho minimo de tomada de
palavra, quando 0 sujeito vivia ate entao em seu casulo, como uma
trac;:a.E a forma, muito bem delineada por Clerarnbault, com o,nome
de automatismo mental das solteironas. Penso na riqueza llIaravllhosa
que caracteriza seu estilo - como Clerarnbault nao pode se deter
nos fatos? Nao havia verdadeiramente l'azao para distinguir esses in-
fclizes seres esquecidos de todos cuja existencia ele descreve tao bern,
c nos quais, contra a menor provocac;:ao,° automatismo mental surge,
a partir desse rliscurso nelas sempre mantido latente e inexprimido.



Se admitimos que 0 desfalecimento do sujeito no momento de
abordar a palavra verdadeira situa sua entrada, seu deslizamento, no
fenomeno critico, na fase inaugural da psicose, podemosentrever
como isso vem se conjugar ao que ja elaboramos.

dirigimos para alem desse semelhante, aquele que somos ~or~ados a
:Iomitir para alem da relagao da miragem, aquele que acelta ou que
"l~ recusa na nossa presenga, aquele que na ocasiao nos engana, do
qual nao podemos jamais saber se elc nao nos engana, aquele ao
qual sempre nos enderegamos. Sua existencia e tal. que 0 fato, de ~e
cndere~ar a ele, de ter com ele como que uma hnguagem, e m~ls
importante que tudo 0 que pode ser uma ap~sta entre ele e "~os.

a desconhecimento da distingao desses dOlS outros na anahse,
{lnde ela esta por toda a parte presente, esta na origem de todos os
falsos problemas, e particularmente daquele que aparece agora que
insistiram no primado da relagao de. objeto. . _

Ha, com efeito, uma discordancla patente entre a posl~ao freu-
diana segundo a qual 0 recem-nascido, en: sua entrada ~o mundo,
csta numa re1agao dita auto-erotica, ou seJ3, numa relagao na qual
o objeto nao existe, e a observagao .cli~i~a de que seguramente, ,d?s-
de 0 inicio da vida, temos todos os mdlclOs de que todas as cspeCles
de objetos existem para 0 recem-?-a~cid? Essa dif~culd~d~.nao pode
cncontrar sua solugao senao ao dlstmgmr 0 outro Imagmano na me-
didaem que ele e estruturalmente a forma originaria do c.a~p.o no
qual se estrutura para 0 recem-nascido humano uma m~}tlphCldade
de objetos, e 0 Outro absoluto, 0 Outra com· u1l! A mam.sculo.' que
e seguramente 0 que visa Freud - que os anahstas n~ghgenclaram
mais tarde - quando ele fala da nao-existencia, na ongem, de nc-
nhum Outro.

Ha para isso uma boa razao, e que esse Outro e t~do em si,
diz Freud mas da mesma f,eita, inteiramente fora de Sl,

A relagao 'extatica com 0 Outro e uma questao que nao dat,a
de ontem, mas, por ter side deixada na ~ombra durante alguns se-
eulos, ela merece de nos, analistas, que hdamos todo 0 tempo com
ele que nos a retomemos.

, Fazia-se na Idade Media a diferenga entre 0 que se chamava
a teoria flsica e a teoria extatica do amor. Colocava~se assim a ques-
tao da relagao do sujeito com 0 Outro absolut? Digamos que, para
compreender as psicoses, devemos fazer recobnr-se e~ nosso esque-
minha a relagao amorasa com 0 Outro enqua~to radlcalment~ O~-
tro, com a situagao em espelho, de tudo 0 que e da ordem do Imagl-
nario, do animus e da anima, que se situa segundo os sexos num lu-
gar ou em outro. " .,.

A que se deve a diferenga entre alguem q~e, ~ PSICOtlcOe ~l-
guem que nao 0 e? Ela se deve a isto: p~r~ 0 PSlCOtlCOuma relag~o
amorosa e possivel abolindo-o como sUJelto, enquanto e:a adm!te
uma heterogeneidade radical do Outro. Mas esse amor e tambem
urn amor morto.

A nogao de Verwerfung indica-Ihes que deve haver ja previa-
mente alguma coisa que falta na relagao com 0 significante na pri-
meira introdugao aos significantes fundamentais.

E, bem evidentemente, uma ausencia irreparavel para toda pes-
quisa experimental. Nao ha nenhum meio de apreender, no momento
em que isso falta, alguma coisa que falta. Isso seria, no easo do pre-
sidente Schreber, a ausencia do significante macho primordial com 0

qual ele pode parecer durante anos poder ser igual - ele tinha 0 ar
de ter seu papel de homem, de ser alguem, como todo 0 mundo.
A virilidade significa realmente alguma coisa para ele, pois que ta11l-
bem e objeto de seus vivissimos protestos quando da irrup<;ao do
delirio, que logo de safda se apresenta sob a forma de uma questao
sobre seu sexo, urn apelo que Ihe vem de fora, como na fantasia
- como seria belo ser uma mulher sendo copulada. a desenvolvi-
mento do delirio exprime que nao ha para ele nenhum outro meio
de realizar-se, de afirmar-se como sexual, senao admitindo-se como
uma mulher, como transform ado em mulher. E 0 eixo do delirio.
Pois ha dois pIanos que cumpre distinguir.

De urn lado, a progressao do delirio revela a necessidade de re-
construi1' 0 cosmo, a organiza<;ao inteira do mundo, em torno disto:
de que ha urn homem que nao pode se1' senao a mulher de urn Deus
universal. Por outro lado, nao esquegamos que esse homem pareccu
em seu discurso comum, ate a epoca critica de sua existencia, saber
como todo 0 mundo que ele era urn homem, e 0 que ele chama em
alguma parte sua honra de homem 0 impele a altos gritos quando
ele vem, de uma s6 vez, ser titilado urn pouco fortemente pela en-
trada em jogo do enigma do Outro absoluto, que surge com as pri-
meiras badaladas de anuncio do delirio.

Logo, somos conduzidos aqui a esta distingao, que serve de
t1'ama a tudo 0 que temos ate 0 momenta deduzido da propria cs-
trutura<;ao da situa<;ao analitica - a saber, 0 que chamei a outro
com minuscula e 0 Outro absoluto.

a primeiro, 0 outro com urn a minusculo, e 0 outro imagimirio,
a alteridade em espelho, que nos faz depender da forma de nosso
semelhante. a segundo, 0 Outro absoluto, e aquele ao qual n6s nos



Pode parecer-Ihes que seja urn curiosa e sinoular desvio 0 de
. b

re~orrer a uma teona medieval do amor para introduzir a questao da
pSlcose. De outro modo, no entanto, e impossivel conceber a natureza
da loucura.

R~fIitam, sociologicamente, nas form as de namoro, no fato de
se apaIxonar, atestadas na cultura.

Os psicologos colocam na ordem do dia apenas a questao dos
p~tte~ns. Em certas culturas, as coisas se saem bastante bem no seu
ClrcUlto para que se deva ficar muitfssimo embara<;ado quanto ao
problema de saber como dar uma forma ao amor - a crise esta
aberta desde 0 momenta em que se traz no primeiro encontro a cIas-
sic~ o~quid~a, ~ue se. coloca no corpete. Tomemos por ponto de re-
fer enCIa ~ ~ecmca, pm: tratava-se de uma, ou a arte, de amar, diga-
mos a pratIca da rela<;ao de amor que reinou durante urn certo tem-
po do lado de nossa Proven<;a ou de nosso Languedoc. Ha ai toda
uma tradi<;ao que se prolongou pelo romance arcadico do estilo As-
treia, e pelo amor rom antico, e em que se observa uma degrada<;ao
dos patterns amorosos, que se tornaram cada vez mais incertos.

. _Com toda a certeza, no curso dessa evolu<;ao historica, 0 amor-
PAaI~ao,na .med~da em ~ue e praticado nesse estilo que se chama pla-
tomco ou ldeahsta apaIxonado, tornou-se cada vez mais uma coisa
ridfcula, ou 0 que se chama comumente, e com razao, uma loucura.
o tom se degradou, a coisa caiu na derrisao. Jogamos sem duvida
com esse processo alienado e alienante, mas de maneira cada vcz
mais exterior, sustemada por uma miragem cada vez mais difusa.
A coisa, se ja nao se passa com uma bela mulher ou com uma
dama, se realiza na sala escura do cinema, com a imagem que esta
na tela.

E da ordem do que quero por em destaque. Essa dimensao vai
n~ ~entido da lou_cura da pura miragem, na medida em que 0 acenta
ongmal ~~ ~ela<;ao amorasa esta perdido. Isso nos parece comico,
esse sacnflclO total de urn ser ao outro levado adiante sistematica-
mente por pessoas que tinham tempo de fazer s6 isso. Era uma tec-
nica espiritual, que tinha seus modos e seus registros, que mal en-
tre~emos, tendo em vista a distancia a que estamos dessas coisas. Ha-
vena e~ que nos interessar, a nos outros analistas, esse ambiguo de
sensuahdade e de ~astida?e, tecnicamente sustentado, parece, no
curso de urn concubmato smgular, sem rela<;ao ffsica ou pelo menos
com rela<;oes diferidas. '

. 0 caniter de. degrada<;ao alienante, de loucura, que conota as
deJetos ~essa pnltIca, perdidos no plano sociologic0, nos apresenta
a analogIa do que se passa no psicotico, e da seu sentido a frase de

!:rcud que eu lhes trouxe outro dia, segundo a qual 0 psicotico ama
:.cu delfrio como. a si proprio.

o psicotico nao pode apreender 0 Outro senao na rela<;ao com
() significante, ele se demora apenas numa casca, num involucro.
lluma sombra, a forma da fala. Ali onde a fala esta ausente, ali se
situa 0 Eros do psicotizado, e ali que ele encontra seu supremo
amor.

Tornado nesse registro, muitas coisas se acIaram, e, par exemplo,
a curiosa entrada de Schreber em sua psicose, com a curiosa for-
mula que ele emprega do assassinato d'alma, eco bem singular, con-
fessem, da linguagem do amor, no sentido tecnico que acabo de por
em destaque diante de voces, 0 amor no tempo do Mapa do Terno.
Esse assassinate d'alma, sacrifical e misterioso, simbolico, e for-
mado na entrada da psicose .segundo a linguagem da preciosidade.

Que e que entrevemos da entrada na psicose? - senao que e
na medida de urn certo apelo ao qual 0 sujeito nao pode responder
que se produz uma abundancia imaginaria de modos de seres que
sao outras tantas relagoes com 0 outro com a minusculo, abundancia
que suporta urn certo modo da linguagem e da fala.

Desde a origem, sublinhei a intrusao do que Schreber chama a
lfngua fundamental, e que e afirmado como uma especie de signifi-
cante particularmente pleno.

Esse velho alemao, diz e1e, esta cheio de ressoni'mcias por sua
nobreza e sua simplicidade. Ha passagens em que as coisas van muito
mais longe - Schreber atribui 0 mal-entendido com Deus ao fato
dc que este nao sabe fazer a distin<;ao entre 0 que exprimeos ver-
dadeiros sentimentos'das pequenas almas, e portanto do sujeito, e 0
discurso no qual ele se exprime comumente no curso de suas rela-
goes com os outros. A distingao esta assim literalmente tragada entre
o discurso inconsciente que 0 sujeito exprime com todo 0 seu ser
e 0 discurso comum.

Freud diz isso em algum lugar - ha mais verdade psicologica
no delfrio de Schreber que nos psicologos. E a aposta de Fr.eud. Schre-
ber e mais verdadeiro do que tudo 0 que os psicologos podem di-
zer a seu respeito, ele sabe muito mais sobre os mecanismos e os
sentimentos humanos que os psicologos. Se Deus nao se detem nas
necessidades cotidianas do homem, se ele nao compreendc nada dD
homem, e que 0 compreende bem demais. A prova e que ele intro-
duz na lfngua fundamental tambem 0 que se passa enquanto 0 ho-



mcm donne, isto e, seus sonhos. Schreber aponta isso como se
houvesse lido Freud.

A isso se opoe desde 0 inicio uma vertente do significante que
nos e dada por suas qualidades, sua gensidade propria. Nao por
sua significa«ao, mas por sua significancia. 0 significado e vazio, 0

significante e retido par suas qualidades puramente formais, que ser-
vem, par excmplo, para fazer seri~s. E ~ linguagem dos Rassaros do
ceu, 0 discurso das meninas, ao qual Schreber reconhece 0 privile-
gio de ser sem significagao.

E entre esses dois palos que se situa 0 registro no qual sc joga
a cntrada na psicose - a palavra revel adora, que abre uma dimensao
nova, e da um sentimento de compreensao inefavel, a qual nao rc-
eobre nada que seja ate entao experimentado, e, por outro lado, a
banalidade, 0 refrao.

A partir do que chamo a badalada de anuncio da entrada na
psicose, 0 mundo so«obra na confusao, e podemos seguir passo a pas-
:;0 como Schreber 0 reconstruiu, numa atitude de consentimento pro-
gressivo, ambiguo, reticente, reluctant, como dizem os ingleses. Ele
admite pouco a pouco que a unica forma de sail' disso, de salvaI'
uma certa estabilidade em suas rclagoes com as entidades invasoras,
descjantcs, que sao para ele os suportes da linguagcm descncadeada
de sua algazarra interior, e a de aceitar sua transfarmagao cm l11U-

Iber. Nao vale mais, depois de tudo, ser uma mulher de cspirito que
um homem cretinizado? Seu carpo e assim progrcssivamente invadido
por imagens de identifica«ao feminina as quais ele abre a porta, dcixa
apoderar-se, faz-se possuir por elas, remodelar. Ha em aIguma parte,
numa nota, a no«ao de deixar as imagens entrarem dentro dele. E c a
partir desse momento que ele reconhec~ que 0 mundo nao pareee
aparentemente tel' mud ado a tal ponto desde 0 inicio de sua crise
- retorno de urn certo sentimento, sem duvida problematico, d,! rea-
lidade.

Tratando-se da evolu«ao do delirio, convem observar que sao
em primeiro lugar as manifestagoes plenas da palavra que se produ-
zem, e elas sao satisfatarias para ele. Mas, a medida que seu mundo
se reconstrai no plano imagim'irio, 0 sentido reena para outros luga-
res. A palavra se produz primeiro no que ele chama os reinos de
Deus anteriores, diante. Depois, Deus retrocede na distfmcia, no afas-
tamento, e 0 que corresponde as primeiras grandes intuigoes signi-
ficantes se oculta sempre mais. A medida que ele reconstrai seu mun-
do, 0 que esta perto dele e com 0 qual ele lida, a palavra desse Deus
interior com 0 qual ele tern esta singular relagao que e uma imagem
da copula«ao, como 0 mostra 0 primeiro sonho da invasao da psi-
CIS> ec:s: Dem e",tra PO univer!'odo cepj':,arw:"i'o, Ja 'h" ';;)h;~':""!'

b" - No espa«o vibrante de suapctida, do sentido vazio e da 0 Jetlva«ao'
d

ota doravantc
intros ec ao 0 que ele chama a tomada as notas con "
a cad~ i~sta~te seus pensament~s~ os registra e osen~~~~ Ha al urn
deslocamento na rela«ao do sUJelto com a palavra .

. ,. tem para 0 sujeito umOs fenomenos falados alucmatonos que f' d I -
1 - d . nia do des a 10 a a usao.sentido no registro da interpe agao, a 1ro

A
, ., I c'omo a um

' 1 - Outro com um malUSCU0,I'azcm scmpre a usao ao .., . omeado
termo ue est a sempre presente, mas jamals VIStOe JamalS n . _ .
a nao ;er de maneira indireta. ~ssas considefral;oes nost~o~~u~~~:~c~

1· .. , t' respelto de um ato que es a
observagoes mgms lcas a A' • t dem quero falar dos dois
da mao de voces, e que voces Jamals en en . ' ,
modos distintos do usa dos pronomes. pessoals. ele 0 etc

Ha pronomes pessoais que se dechnam; eu, m:, tlu'dte, , fdido'
N . . t te 0 0 pronome pessoal e suscetlve e ser e I .o legIS ro, me, , , - 'd
N tro eu mim ti lhe, ele nao se ell e. 1

o o~oces percebem' a dife:enga? Ell 0 quero, ou eu quero a e e
ou a ela, nao e ~ mes~a cOlsa ..

Ficaremos 111SS0 a1 por hOle.



Lembro-Ihes que no fim do periodo em que se dissolvc para
de 0 mundo exterior, e enraizando-se nesse periodo, aparcce em
Schreber uma estrutura<;ao das rela<;oes de significante e do signifi-
cado que se apresenta desta forma - ha sempre dois pIanos.

Sem duvida eles sao indefinidamente subdivididos no interior
de si mesmos. Mas 0 esfor<;o de Schreber para sempre situar um
plano anterior e um plano alem the e cvidentemente imposto por
sua experiencia, e isso nos guia em dirc<;ao a alguma coisa que e
vcrdadeiramente basic a na estrutura psicotica. Eu as fiz algumas
vczes toca-Ia de uma forma imediata em minha aprcsenta<;ao de
casos.

Num desses dois pianos, produzem-se sobretudo fenomenos
considerados pelo sujeito como neutralizados, significando eada vez
menos um outro verdadei.ro, palavras, diz ele, aprendidas de cor,
repisadas aqueles que the repetem, passaros do ceu que nao sabem
o que dizem. Esse termo passaro conduz ao papagaio - trata-se da
transmissao de alga de vazio, que fatiga e esgota 0 sujeito. No sell
nascimento, esses fenomenos se situ am no limite da significa<;ilo,
mas eles se torn am em breve bem 0 contrario - residuos, dejetos,
carpos vazios.

Ja evoquei essas frases interrompidas que sugerem uma seqUen-
cia. Elas nos ensinam muitissimo sobre a unidade que prevalece
ao nivel do signifieante, e em particular, que este nao e isolavel.

Essas frases retidas san em geral interrompidas no momenta
cm que 0 vocabulo pleno que the daria seu sentido ainda esta fal-
tando, mas esta implieado. J a destaquei mais de urn exemplo. 0 su-
jeito ouve par exemplo - Voc,is falam ainda. .. e a frase se inter-
rompc. Isso quer dizcr - Voces falam ainda. " linguas estrangeiras?

A dita conceprao das almas e esse dialogo, muito mais plena
que os repisamentos que as aim as trocam com e1e sobre seu pro~rio
sujcito, ensinando-Ihe toda uma psicologia dos pensamentos. 0 que
em primeiro Iugar se manifestou. no inicio do delirio, como um
modo de expressao incfavel e saboroso, se afasta, torna-se enigm;i-
tieD, passa nos reinos de Deus posteriores. ao nivel dos quais se
multiplicam as vozes importunas e absurd as. Atras aind:t dcssas
vozcs, outras vozes estao ali que, elas, sc exprimcI1l com formulas
surpreendentes.

Eu lhes lembrarei uma delas que nao e das mcnm notavcis
- Agora nos falla ... 0 pensamento principal. Elas Ihe falam ainda
da Gesinnung, 0 que pode quercr dizer ecnvic<;ao ou fe. A Gesin-

Sentitlo e escansiio.
La9ada e segmenta9iio.
"Sim, eu venlzo em seu temp/a ... "
o temor a Deus.
o Pai, ponto de basta.

. 0 ~UjClto Ouve com sua orelha aIno que existe ou que -
eXIst '? E b 'd b nao
"d' c. d" cm CVI e.nte 3ue. isso nao cxistc, e que eonscqUcntemcnte
c a or cm da aIucma<;ao, ISto e, de uma pcrcep<;ao faIsa Isso deve
nos bastar? .

b Es.sa c.oneep<;ao maci<;a da realidadc rccIunda numa explica<;iio
c~, 1l1.lstcnosa sustcntada pelos analistas, segundo a qual uma su-

pOot~ ~ccusa em per~cbcr. ~rovoca urn buraco, e quc surge entao
na rcalJdadc u.ma pulsao rCJ'cltada pelo SUj'cl"o Mas p .'b l • or que aparecc"a
ncfs,sc

1
? u,raco algu~a coi~a de tao compIexo e arquitctado Ciuall~o

a da. Eo que nao se dlz. .
~crt~mentc, uma tal explica<;ao constitui ja um progrcsso em

reIa<;ao a conccp<;ao classica, mas podemos ir mais adiantc,
En: suma, podemos .esperar do fcnomcno da psicose que eIe nos
PCImlta restau~'ar a justa rela<;ao, cada vez mais dcsconhccida no
trabaIho analitlco. do significantc e do significado.



As IMEDIAC;:OES DO BURACO

, d um registro no outro, porcante? E sempre uma pel~tiqUlce e
l1ecessidades da demonstrarao" ha, com efeito, algun:a

Pois bern, concordo perfeltamente que 'd licar hOJe
' d' J'ustamente 0 que gostana e expCOlsa dessa or em, e e

para voces, oces sintam de maneira viva
o problem~ e, fa~e: cO~b~u~o~es devem contudo possuir, e

aquela coisa cUJa mtuH;ao g . 't de tal fenomeno da' pass ado a respel 0que Ihes mostrel no ana , Iguns retiveram, e este ano'ogo de letras que a cIleurose, pOl' urn J , 'f' - s elementares que chamamos' d 'ose - as slgm lcac;oe b
a respelto a ~SlC f ' 'd d ssas flutuac;oes, essas som ras,, t ento ou a ebVl a e, e - edeseJo, ou sen 1m, 'a certa dinarnica que nao soni'lI1cias tem um I 'e mesmo essas ress " T te na medida em que e e ecxplica senao no plano do slgm lcan

estruturante, _ dar 0 inv6lucro, 0 recipiente da
o significante nao faz apenas instala na existencia, Sem

, " - I polariza a estrutura, ad'slgmflcac;ao, e e a , d opria do significante e e suas
urn conhecimento exato da or em prd eJ'a 0 que for nao digo,. sSlvel compreen er s ,
propriedades, e llnpo I' 't' I de uma certa mancira mas
da psicologia - basta Im~a- a , '

t da experiencia pSlcanahbca,certamen e Ih hOJ'e
n 0 ue gostaria de mostrar- es, "b
n q, _ do sl'gnificante e do significado esta, voces sa em
A oposlc;ao d' d de Saussure, Ela

d' na base da teoria lingiilstica de Fer man
ISS0, das duas curvas.foi expressa no famosa esquema

/lung, explicam elas, 6 algo que devemos a todo homem de bem,
e mesmo ao pecador mais desgrac;ado, sob condic;fio de exigencias
de purificaC;ao inerentes a ordem do universo, que Ihe devemos na
troca na qualidade do que deve regular nossas relac;oes com os seres
humanos. E realmente da f6 que se trata, da boa fe minima impli-
cada pelo reconhecimento do outro.

Tal momento de suas alucinac;oes vai ainda muito mais longe.
Temos a expressao singularfssima [, .. ]. E uma palavra rara, extre-
mamente diffcil de traduzir. Depois de consultar pessoas entendidas
nisso, eu tinha chegado a noc;ao de que se trata de nada mais do
que 0 que chamo a palavra de base, a chave, a cavilha ultima, ao
inves da soluc;ao, Sua conotac;ao e tecnica, na arte da cac;a _ seria
o que os cac;adores chamam medas de estercos, isto e, os rastros
da cac;a grauda.

o destaque essencial me parece ser 0 recuo ou a migrac;ao do
sentido, sua ocultac;ao num plano que 0 sujeito e levado a situar
como urn plano pOl' detnis, Dois estilos se opoem, dois alcances,
De urn lado, a escansao, que joga sobre as propriedades do signifi-
cante, com a interrogac;ao imp11cita que ela comporta, e que vai
ate a coerc;ao. POl' outro lado, 0 sentido, que tern pOl' natureza
ocultar-se, acusar-se Como algo que se oculta, mas que se poe ao
mesmo tempo como urn sentido extremamente pleno cuja fuga aspira
o sujeito em direc;ao ao que seria 0 cerne do fenameno delirante,
seu umbigo, Voces sabem que este ultimo termo, umbigo, e empre-
gada pOl' Freud para designar 0 ponto em que 0 sentido do sonho
parece acabar num buraco, urn no, a16m do qual e verdadeiramente
no cerne do ser que parece se prender 0 sonho.

Essa descric;ao nao e nada mais do que fenomenologica.
Encarreguem-se de tirar 0 maximo dela para 0 que se esta visando
aqui, a saber, encontrar uma explicac;ao, urn mecanismo. Nos nos
cntregamos a urn trabalho de analise cientffica sobre fenamenos
cujos modos de manifestac;oes nos sao, para nos medicos, c11-
nicos, iamiliares - a condiC;ao de familiandade is essencial para
que nao percamos 0 sentido da experiencia ana11tica. A relac;ao
fenomenica de que falo cabe inteira na distinc;ao, cern vezes subli-
nhada pOl' mim, entre significante e significado.

Sem duvida alguma voces devem acabar pOl' se dizerem _
Alinal de contas, niio sabemos que, nas signijicaroes que orientam
II experienGia analitica, esse signijicante e dado pelo corpo proprio?
E, inversamente, que, quando ele jala desse signijicante de que tal
clemen to se acha ausente, niio coloca ele, por um lance de prestidi-
gita{'(JO cujo segredo ele detem, a signijicariio no Gimo do signiji-
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Esquema de Saussure

, situa a seqiiencia do que ele no-
No nlvel supenor, Saussure 'c{'-ao pois que sua teoria

, - m a menor conVl". , , dmeIa pensamentos se d· , termo para conduzl-lo ao e, ' te em re UZlf esse . " tconslste precisamen I 'dl' stinguido do slgmflcan e e, ., d'da em que e e e f
sIgnifIcado, na m~ 1, bretudo em seu aspecto de massa amor a.
da coisa - e ele lllSlste so provl'soriamente a massa

t ca chamaremos ,
E 0 que, no que nos ~ discurso massa confusa em que as Ulll-sentimental da corrente 0 ,



dades aparecem, ilhotas, uma imagem, urn objeto, urn sentimento,
Urn grito, urn apelo. E urn continuo, enquanto embaixo, 0 signifi-
cante esta aIi como pura cadeia do discurso, sucessao de vocabulos,
em que nada e isolavel.

Como mostrar-Ihes pOl' uma experiencia?
Devo dizer-Ihes que passei umasemana procurando, voltado

para 0 pronome pessoal, de como imajar para voces na lingua fran-
cesa a diferen9a do je e do moi, a fim de explicar-lhes como 0 su-
jeito pode perder 0 seu dominio, se nao 0 contato, na psicose. Mas,
tratando-se da pessoa do sujeito e de seu funcionamento, nao se
pode deter nessa encarna9ao pronominal - e da estrutura do termo
como tal que se trata, pelo menos para nossas linguas. S6 digo isso
a voces para garantir os passos que quero manda-Ios dar hoje.

Tendo chegado a ontem de noite, eu tinha uma montanha de
documentos. Mas os modos de abordagem dos lingtiistas sac tao
diversos, Hio contraditorios, necessitariam tantos pIanos diferentes
para mostrar a voces 0 que isso quer dizer, que me achei reprodu-
zindo num papel essa dupla onda do discurso.

Ai esta algo cuja intui9ao nos e perfeitamente proxima. A re-
la9i'io do significado e do significante parece sempre fluid a, sempre
pronta a se desfazer. 0 analista sabe, mais do que ninguem, 0 que
essa dimensao tern de impegavel, e como ele pr6prio pode hesitar
antes de se Ian9ar a ela. Ha ai urn passe avante a ser dado, para
se chegar aquilo que esta em causa, urn sentido realmente utilizavel
em nossa experiencia.

Saussure tenta definir uma correspondencia entre essas duas
ondas, que as segmentaria. Mas so 0 fato de que sua solu9ao perma-
ne9a aberta, pois que ela deixa a locu9ao problematic a, e a frase
fica na mesma, mostra bem ao mesmo tempo 0 sentido do metodo
e seus limites.

Pais bern, eu disse isto com os meus botoes - Partir de que?
E me ponho a procurar uma frase, urn pouquinho a maneira desse
pseudo-Shakespeare desprovido de inspira9ao, que passearia de Ulll
lade para 0 outro, repetindo - To be or not ... to be or not. " _
suspenso ate que ele encontre a continua9ao, retomando 0 inicio
- To be or not... to be. Eu comego pOl' urn sim. E, como
nao sou anglofono, mas de lingua francesa, 0 que me vem depois
tS - Sim, eu venho em seu templo adorar 0 Eterno.21

Isso quer dizer que 0 significante nao e isolaveI.
E faciIimo vel' claramente logo de imediato. Retcnham isso no

Sim, eu - pOl' que nao? Se voces tivessem uma orelha verdadeira-
lIIente scmelhante a uma maquina, a cada instante do desenvolvi-

mento da frase seguiria urn scntido. Sim, eu tern um sentido, que
faz mesmo provavelmente 0 alcance do texto. . .

Todo 0 mundo se pergunta pOl' que a cortll1a .sobe ?este SIn!,
, h e diz-se - E a conversar;iio que contmua. E, em pn-eu ven 0 ... , . I I ente
meiro lugar porque isso faz sentido. a sim ll1augura tern rea m
urn sentido,' ligado a uma especie de am~i¥tiid~de que permanece hno
vocabulo oui em frances. Nao e necessano. hda,r com umra mul :r
da sociedade para perceber que sim guer dlzer as vezes nao, ~ n~o
as vezes talvez. 0 sim e tardio em frances, ele aparece depo~s 0

. 22 apos 0 da 23 que encontramos engra9adamente em nossa ep?ca
~~ dae.24 Ja q~e ele vem de algo que quer dizer Comme e'est bl~n,
fa, 0 sim e em geral uma confi~ma9aO, e pel? menos uma concessao.
Quase sempre urn Sim, mas Val bem no estllo.

Sim eu ~enho em seu templo. .. Nao esque9am .qual e a per-

~onagem' qUdeoseAabPnreerse~~a~~_:em~~rr~~do~;~i~rd~o~~r~~~~ ~~n~:a~a~
e 0 nomea. . b t t t do 0Atalia, que da a est6ria 0 seu titulo, e q.ue.domll1a as an e du us
que se passa pOl' ser a sua personagem pnnclpal. Quan~o urn e_~ese
soldados come9ar dizendo Sim, eu venho em seu temp O ••. , na
sabe de forma alguma aonde tudo isso vai chegar. Isso pod~ ter-
minal' tambem por qualquer coisa - Eu venho. em seu ter:tp o ...
prender 0 Sumo-Saeerdote, por exe~plo. E preciso

t
vetrdaAdel;:::n:~

. d que se salba de que se ra a.
~~i:t~ena::;:~~mea ~!a::ntido Ihe vem so depois. E preciso que
tenhamos cheg~do inteiramente ao fim, isto e, do Iado desse famoso

EternEo. , a ordem dos significantes, e espero ter-Ihes feitostamos al n . .. 'd d . n'-r que e a continuidade do slgmflcante. Uma Unt a e Sl~ I
~f~a~e

0

sup6e uma certa la9ada enlac,:ada25 que situa os seus dlfe-
rcntes elementos.

Eis sobre 0 que eu me tinha detido urn tempo. Mas este be-
no inicio tern urn interesse muito maior. Ele me faz perce ~r

que d e uma lindissima oportunidade de fazer-Ihes, senttrque to a a cena A f - 0 deles e a dediante de que os psic6ticos se detem, porque a un9
d
a d ate

- b les nao compreen em na a, e
~~~~r~:~t:~tii~~~~ ~~orfev~~~~i~nte, apesar do metod~ ~aravilhoso

que ~~:~e~~' ~u~n~~. aQ~~%ir~~~s a~r ~~c~~~n~~IS0 o~~~eado
Abner? E Joad, 0 Sumo-Sacerdote, que esta cUldadosamente tra-



mando a pequeno campI a que vai redundar na subida ao trona de
seu filho, que ele ocultou do massacre aos dais anos e meio e educou
num profunda retiro. Voces podem imaginar com que sentimento ele
cscuta csta declara~ao do oficial: Sim, eu venho em seu templo
adora; 0 Eterno. 0 velho pode perfeitamente pensar, em eco - 0
que e que ele vem portanto fazer aqui? 0 tema continua _

Sim, eu venho em seu templo adorar 0 Eterno,
Venho, segundo 0 usa antigo e solene,
Celebrar com voce a famosa jornada
Onde no monte Sinai a lei nos foi dada.~G

Em suma, conversa-se. E depois que 0 Eterno foi repentill:l-
mente abandonado ai, nao se voltara a falar dele ate 0 fim da pe~a.
Evocam-se recorda~6es, era 0 born tempo, 0 povo santo em mul-
tidao inundava os porticos, mas, enfim, as coisas mudaram real-
mente, de adoradores zelosos apenas um pequeno numero.

Ai, come~amos a compreender de que se trata. De adoradores
~elosos apenas ur:z pequeno numero - e um tipo que pensa que
e. 0 .~omento de Ir ter com a Resistencia. Ai, estamos no plano da
s~glllflca~ao - enquanto 0 significante prossegue 0 seu caminho-
zmho, adoradores ·zelosos indica aquilo de que se trata, e a arelha
do Sumo-Sacerdote nao deixa, imaginamos isso bern, de colher esse
zelo de passagem. Zelo vem do grego, e quer dizer algo como a
emula~ao, a rivalidade, a imita~ao, porque nesse jogo s6 se ganha
fazendo a que convem, colocando-se na aparencia dos outros.

A agudeza aparece no fim do primeiro discurso, sabendo-sc
que -

bel' como as coisas sao embara~osas. Muitas provas de sua poteneia
nao tem side d;adas por Deus desde h:i muito tempo, enquanto a
de Atalia e dos seus tem-se manifestado ate entao sempre triunfante.
De modo que, quando ele evoca essa nova ame.a~a, na? saben;os bem
aonde ele quer chegar. E uma faca de dois gumes. ~ t~mbem uma
advertencia, urn bom conselho, um conselho de prudencIa, e mesmo
II que se chama sabedoria. .o outro tem respostas muito mais breves. Ele tem mUltas ra-
zocs para isso, e principalmente que ele e 0 mais forte, t~m a trunfo
mestre, se assim podemos dizer - De onde the vem. ho.!~, responde
simplesmente, esse negro pressentimento? - e 0 sIgmflcante cola
pcrfeitamente com 0 significado. Mas voces podem consta~ar que ele
nao deixa escapar estritamente nada, de s6 faz retorqUlr, .remeter
ao sujeito uma questao sabre 0 sentidc do que. ele tem a dlzer.

Nesse ponto, novo desenvolvimento de Abne.r, ~~e ~ome~a, na
vcrdade, a entrar um pouco mais adiante no jogo sIgillflcat~vo.~ uma
lllistura de pomada lisonjeira - Voce pensa ~er santo e Justo lmpu:
l1emente? - e de beatice falseada, que conslste em contar que ha
um certo Mathan que, ele 5im, c de qualquer maneira indominavcl.
Elc nao se arrisca muito lono-c na den{mcia da soberba Atalia, que
continua sendo mesmo assimDsua rainha. 0 bode expiat6rio se acha
ai muito oportunamentc para continual' a armar os ~ngodos.

Nao se sabe sempre a que se quer chegar, se ha -

Creia-me, mais penso nisso menos posso duvidar
Que contra roce sua c6lera niio esteja pronta a eclodir.

Isso mostra bem 0 carater movente das personagens. Menos ele
podc duvidar. .. cssa duvida nao e um travesseiro tao desagradavel,
mas nao e mais inteiramente 0 momenta de descansar.

Eu 0 observava ontem ...

Ai estamos no plano do oficial de informac;oes.

... e via sells alhos
Lan(;arem sobre 0 lugar santo alhares fllriosos.

Gostaria de fazer-lhes observar que depois de todos os bons
procedimentos que Abne: da com? penhor no curso da ~ro~a.'n:da
se havera passado· no fmal, se flcamos no plano da sIgmflca~ao.
Nesse plano, tudo pode se resumir em ~lguns eng~dos. Cada
um sabe urn pouquinho mais do que aqUllo que es!a prestes a
afirmar. Aquele que sabe muito mais e Joad, mas para lr ao encon-
tro do que 0 outro pre tende saber, ele s6 faz alusao ao fato de que

Receio que Atalia, nada the escondendo
A voce mesmo do altar fazendo arrancd-lo
Niio acabe en/im contra voce essas vinganras funestas
E com um respeito forrado niio despoje os restos.

Ai, vemos surgir uma palavra que tern muita importancia ~
re~eio. E etimol?gicamente a mesma palavra que temer, e 0 temor
val aparecer. Ha ai algo que mostra a agudeza significativa do dis-.
curso, que traz uma indica~ao de duplo sentido. Situemo-nos aqui
ao nivel do registro superior, a saber, daquele que Saussure chama
a massa amorfa dos pensamentos - ela e talvez amorfa em si mas
cia nao e simplesmente isso, porque e precise que 0 outro a adi~inhe.

Abner esta ali com efeito, zeloso sem nenhuma duvida, m:lS
quando. dali a pouco 0 Sumo-Sacerdote vai agarni-lo pelo pcsco<;o
l' Ihe dlzer - Nada de tantas hist6rias, de que se trata? Em que se
/I'('{)nhcce aqlleles que sao outra coisa que zelosos? - vai-se percc-



ali ronda urn misterio, em outras palavras, urn Eliacin no san-
tuario
. . Mas voces tern 0 testemunho surpreendente da maneira pre.

clpltada como 0 nomeado Abner vai em cima - Ela se enganara
diz ele mais tarde, isto e - Ela falhou numa parte do massacre?
E se restasse algw!m dessa famosa familia de David? Essa dica mos-
tra bastante que, se Abner vem ali, e atraido pela carne fresca. Mas
ele nao sabe no fim de contas nem mais nem menos no final do
d~aIogo ?o. '!ue .no inicio, e .essa primeira cena poderia em sua ple-
mtude slgniflcatIva se resumlr a isto

>-- Venho a Festa-Deus.
- Muito bem, diz 0 outro, entrem na procissao, e niio
falem nas fileiras.

• Nao e isso de modo algum, s6 com uma condigao - e que
v?ces perce~am 0 papel ~o significante. Se voces percebem isso,
veem que ha urn certo numero de palavras-chaves subjacentes ao
discurso dos dois personagens, e que se recobrem em parte. H:i a
palavra recear, a palavra temor, a palavra exterminio. Recear e te-
mor sao empregadas em primeiro lugar por Abner, que nos leva ao
ponto que ac~bo de indicar-Ihes, isto e, no momenta em que load
toma verdadelramente a palavra.

Aquele que pae um freio ao furor das vagas
Sabe tambem dos maus deter os complOs.
Submetido com respeito a sua vontade santa,
Temo a Deus, caro Abner, e niio tenho outro temor.

Temo a Deus, diz voce ... lhe replica ele, enquanto ele, Abner,
jamais disse isso,

. . .sua verdade me toea.
Eis como esse Deus responde por minha boca.

E vemos aparecer aqui a palavra que lhes assinalei no inicio,
o zelo

Nao convem acreditar que sejam vitimas inocentes sob formas
mais ou menos fixas em lugares apropriados. Quando Abner obser-
va que a Area Santa e muda e niio entrega mais oraculos, retrucam-
Ihe vivamente que -

Povo ingrato. Como! Sempre as maiores maravilhas
Sem abalar teu corarao tocariio tuas orelhas?
E preciso, Abner, e preciso lembrar-lhe 0 curso
Dos prodigios famosos realizados em nossos dias?
Dos tiranos de Israel as celebres desgraras,
E Deus julgado fiel em todas as suas amearas,
o impio A chad, destruido, e de seu sangue manchado
o campo que pelo assassinato ele tinha usurpado;
Perto desse campo fatal Jezabel imolada,
Sob os pes dos cavalos essa rainha espezinhada,
Em seu sangue inumano os ciies saciados,
E de seu corpo horrendo os membros dilacerados;
( ... )

Com 0 zelo de minha lei sera que adianta adornar-se?
Com votos estereis voce pensa me honrar?
Que truto me cabe de todos os seus sacrificios?
o sangue de seus reis grita, e de modo algum e escutado.
Rompa, Tompa todo pacto com a impiedade.
Do meio de meu povo extermine os crimes.
E voce vira entao me imolar vitimas.

Sabemos port anto de que especie de vitima vai se tratar.
Em suma, qual e aqui 0 papel do significante? 0 medo e algo

de particularmente ambivalente, n6s, analistas, nao 0 ignoramos -
e nao s6 algo que impele voces para a frente como tambem algo
que os puxa para tras, e algo que faz de voces um ser duplo e que,
quando 0 exprimem diante de uma personagem junto de quem voces
querem dar mostras de ter medo junto, os coloca a cada instante na
postura de reflexo. Mas ha algo diverso, que parece hom6nimo, e
e 0 temor a Deus.

Nao e de modo algum semelhante. E 0 significante, antes rf-
gido, que load tira de seu bolso no preciso momento em que 0

advertiram de um perigo .o temor a Deus e um termo essencial numa certa linha de pen-
samento religioso sobre a qual voces estariam errados se acreditas-
sem que e simplesmente a linha geral. 0 temor aos deuses, de que
Lucrecio quer liberar seus camaradinhas, e coisa inteiramente di-
versa, um sentimento multiforme, confuso, panico. 0 temor a Deus
ao contr:irio, no qual esta fundada uma tradigao que remonta a Sa-
lomao, e principio de uma sabedoria e fundamento do amor a Deus.
E, alem disso, essa tradigao e precisamente a nossa.

o temor a Deus nao e urn significante que esta espaIhado por
toda a parte. Foi preciso alguem para invent:i-Io, e propor aos ho-
mens, como remedio para urn mundo feito de terrores multiplos, ter
medo de um ser que nao pode, afinal de contas, exercer suas sevi-



cias senao pelos males que estao ai, multiplamentc prcsentcs, na vida
l;u?1ana. Su,?stituir os inumeniveis temores pelo temor de um ser
umco, que !1ao tern outro meio de manifestar sua potencia senao pclo
que e temIdo atnis desses inumeraveis temores e demais.

Voces me dirao - Eis uma perfeita ideia de padre! Pois bem
voces nao tern razao. Os padres nao inventaram absolutamente nad~
nesse genero. 'para inventar uI?a tal coisa, e preciso ser poeta ou
profeta, e precIsamente na medlda em que esse load 0 e um pOliCO
ao menos pela grac;a de Racine, e que ele pode usar C0l1100 faz'
dcsse significante maior e primordial. ' ,
, Pude evocar apenas brevemente a historia cultural dessc signi-

heante, mas lhes indiquei suficientemente que cle e inseparavcl de
uma certa estruturac;ao. E 0 significante que domina a coisa, pais,
no tocante as significac;oes, elas mudaram completamente.

Esse famoso temor a Deus realiza 0 lance de prestidigita<;ao de
transformar, de urn minuto a outro, todos os temores numa perfeita
coragem. Todos os ternores - Eu niia tenha autra temar - SaD
trocados contra 0 que se chama 0 temor a Deus, que, por mais coer-
citivo que seja, e 0 contrario de um temor.

o que se passou no fim da ccna e muito prccisall1cnL~islo: 0

ternor a Deus, 0 nomeado load a passou ao outro, e como cOllvem,
pcl~ lado favOl:a.vel,e sem dor. E, a um so tempo, Abner vai embora
mtelramente solIdo, com esta palavra que reflete esse Deus fiel em
~adas as ~uas amearas. Nao s~ trata mais de zelo, e vai se juntar
a tropa fIe~. ~m suma, ele proprio se tomou 0 suporte do engodo
em que ~aI VIr se .engatar a Rainha. A pec;a ja foi representada, ela
acabou E?-a medl.da em que Abner nao the dira uma palavra sabre
as verdadelros pengos que eIa carre, que a Rainha se prcndcra no
allz01 quc doravante ele representa.
. A virtude do significante, a eficac.ia da palavra temar, foi trans-
tom~ar 0 zelo do .inicio, com tudo 0 que a palavra comporta de
ambIguo, e de dUVIdoso, e mesmo de sempre apta a todas as vira-
das, na fidelidade do fim. Essa transmutac;ao e da ardem do sin-ni-
ficante como tal. Nenhuma acumulaC;ao, nenhuma superposi;ao,
ncnhuma soma de significac;oes, pode bastar para justifica-Ia. E na
(ransmutac;ao da situac;ao pela invenc;ao do significantc que reside
todo. 0 progress a dessa cena, a qual, de outro modo, seria digna do
Servlc;ode Informac;oes.

Quer se trate de urn texto sagrado, de urn romance, de um
drama, d.e. ~m mon610go ou de uma conversaC;ao qualquer, voces
me perI?Itlrao representar a funC;ao do significante par um artificio
C'i;'RcaJr:,:ante,do qual nao temos nenhuma razao de nos pr:var Esse

ponto em tomo do qual cleve exercer-se toda analise concreta do
discurso, chama:lo-ei urn ponto de basta.

Quando a agulha do colchoeiro, que entrou no momenta Deus
fiel em todas as suas amear;as, tom a a sair, esta no papa, 0 cara
diz - Vau me juntar it tropa fiel.

Se analisassemos essa cena eomo uma partitura musical, veria-
mos que e ai a ponto em que vem se atar 0 significado e a signifi-
cante, entre a massa sempre flutuante das significagoes que circulam
realmente entre esses dais personagens, e a texto. E par esse texto
admiravel, e nao pela significaC;ao, que Atalia deve 0 fato de nao
ser uma pec;a de atrac;ao.

o ponto de basta e a palavra temar, com tadas essas conota-
l;oes trans-significativas. Em tomo desse significante, tudo se irradia
e tudo se organiza, como nessas linhazinhas de forc;a formadas i,
superficie de uma trama pelo ponto de basta. E 0 ponto de convc~'-
gencia que permite situar retroativa e prospectivamente tudo a que
se passa nesse discurso.

o esquema do ponto de basta e essencial na cxpericneid
humana.

Par que esse esquema minima da experieneia humana, que
Freud nos deu no complexo de Edipo, conserva para n6s seu valo:-
irredut1vel e no entanto enigmatico? E por que esse privilegio do
eomplexo de Edipo? Par que Freud quer sempre, com tanta insis-
tencia, reencontra-Io par tad a a parte? Par que ha a1 um no que
lhe parcee tao essencial que ele nao pode abandona-lo na mcnor
observac;ao particular? - se nao e pOl'que a noC;ao do pai. 111uito
proxima daquela de temor a Deus, the da a clemento mais sens1vc\
na experiencia do que chamei 0 ponto de basta entre a significant.:
c a significado.

Levei talvez muito tempo para explicar-Ihes isso, mas crein
entre tanto que isso constitui imagem, e permite-Ihes discernir como
pode acontecer, na experiencia psic6tica, 0 significante c a signifi.
cado sc apresentarem sob uma forma completamente dividida.

Pode-se crer que, numa psicose, tudo esta ali no significantc.
Tudo tem ar de estar ali. 0 presidente Schreber parece compreendcr
perfcitamente bem 0 que e ser atravessado pelo professor Flechsi.'.
e alguns outros que vem por-se no seu lugar. 0 enfadonho e preci-
~:lmc'nt.~le C '0' da rraneira PlaL~ clant .- per (Iue, nes··'



se momento, isto provocaria, como nos eexplicado, disturbios
tao profundos em sua economia libidinal?

Nao, e num outro registro que c preciso abordar 0 que se passa
na psicos~. Eu nao sei 0 total, mas nao e impossivel que se chegue
a determmar 0 numero minimo d~ pontos de Iiga<;ao fundamentais
entre 0 significante e 0 significado necessarios para que urn ser
humano seja dito normal, e que, quando eles nao estao estabeleci-
dos, ou afrouxam, produzem 0 psicotico.

o que Ihes proponho e ainda totalmente grosseiro, mas e
o ponto a partir do qual poderemos na proxima vez examinar 0
papel da personar;Cio do sujeito, a saber, a maneira como se dife-
renciam em frances Ie e moi.

Naturalmente, nenhuma lingua particular tern privilegio na or-
dem dos significantes, os recursos de cada uma sao extremamentc
diferentes e sempre limitados. Mas, igualmente, qualquer uma, cobre
todo 0 campo das significa<;6es.

Onde, no significante, esta a pessoa? Como um discurso se
sustenta de pe? Ate que ponto urn discurso que pareec pessoal
pode, somente no plano do significante, portarmuitos tra90s de il11-
personaliza<;ao para que 0 sujeito nao a reconhe<;a eomo seu?

Nao estou dizendo a voces que esta ai 0 motor do mecanisl1lo
da psicose, digo que 0 mecanismo da psieose se manifesta nissa.
Antes de delinear esse mecanismo, e preciso que nos exer<;amos em
reconhecer, nos diferentes estagios do fenomeno, em que pontos 0

basta 6 saltado. Urn catalogo completo desses pontos nos permitiria
cncontrar correla<;6es surpreendentes, e perceber que nao e de Dma
maneira qualquer que 0 sujeito despersonaliza 0 seu discurso.

Ha a esse respeito uma experiencia ao aleance de nossa mao,
Cleranlbault percebeu isso. Ele faz alusao em algum lugar ao que se
passa quando somas de repente tom ados pela evoca<;ao afetiva
de urn aeantecimento de nosso passado dificil de ser suportado.
Quando nao se trata de comemora<;ao, mas realmente de ressurgi-
mento do afeto, quando, recordando-nos de uma caleca, estamos
bem perto de uma calera, quando, recordando-nos de uma hUflli-

lha<;ao, revivemos a humilha<;ao, quando, recordando-nos de uma
ruptura de ilusao, sentimos a necessidade de reor.ganizar nosso equi-
librio e nosso campo signifieativo, no sentido em que se 'fala de
campo social - pois bern, e 0 momenta mais favorav~I, nota Clc-
rambault, p~ra a eme~gencia, a que e!e chama cmergcncia pur8-
mente automatica, de treehos de frase algumas vezes tornados na
cxperieneia mais recente, e que nao tern nenhuma esp6cie de rela-
~ao significativa com aquilo de que sc trata.

Esses fenomenos de automatismo esUio na verdadc admiravcl-
mente observados - mas ha muitos outros -, e basta ter a e~-
quema adequado' para situar no fenomeno de ~ma. form~ nao mals
puramente descritiva, mas verdadeiramente expllcatlva. E1S a ?rdem
de coisas a que nos conduz uma ob.serva<;;ao.como a ~o presldente
Schreber, sem duvida uniea nos analS da pSlcopatologla.

Na proxima vez, retomarei as coisa~ no eu e no tll. ,

Nao ha necessidade de que eles esteJam cxpressos na frase, para
ai estar. Vem e uma frase, e implica urn eu e urn tu.

No esquema que Ihes dei, onde estarao, ele~, esse ,eu e esse fl:?
Voces fieam imaginando talvez que 0 tu esta all, ao myel do OutlO
com A maiusculo? De forma alguma. E par a1 que comer;aremos -
o tu em sua forma verbalizada nao recobre de forma alguma esse
polo a que chamamos Outro com A maiusculo.
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paraeu, que acreditava ser ... 27 Gra<;as a Deus, a Hngua francesa,
freqiientemente. ambfgua no falado, permite aqui, gra<;as ao encon-
tro do silencio consonantico e de uma vogal inicial, distinguir per-
feitamente aquilo de que se trata. 0 verba esta na primeira pessoa
do singular, sou eu que acreditava. Atraves do relativo, a primeira
pessoa transmitiu-se na relativa.

Voces me dido - Isso e evidente. E 0 que me respondeu uma
mulher encantadara a quem recentemente eu tentava interessar nes"'
ses assuntos. propondo-lhe 0 problema da diferen<;a que h:i entre
eu sou a mulher que nao abandonarei voce e eu sou a mulher que
nZio abandonara voce. Eu devo dizer que nao tive sueesso algum.
Ela recusou se interessar par essa diferen~a tenue, cuja imparUlncia
no entanto voces ja estao sentindo.

o usa manifesta isso suficientemente, pois que, na mesma frase,
a Sra. X continua - Eu sou maito mais eu. Antes, eu era um paraeu
que acreditava ser 0 verdadeiro e que era absolutamente falso.

Pens a que nao ha frase que se exprima com mais justeza. Ele
era absolutamente falso, esse paraeu. De eu na primeira parte da
frase, ele se tornou urn ele na segunda.

Ha algumas dessas assim em Pichon, igualmente bastante curio-
sas, e sempre de atualidade - Em todo 0 caso, quero precisar que
somos llumerosos, aqueles que sustentamos a Frente Popular, vota-
da por seus candidatos, e que acreditavam em um ideal perseguido
hem diferente, numa ar;ao hem diferente e numa realidade bem di-
ferente etc.

Se prestarem atengao, voces recolherao as pencas exemplos
como esses. A questao e a de saber se a persona<;ao que esta na
principal atravessa ou nao a tela, a lente que fica na entrada da re-
lativa. A tela e manifestadamente neutra, ela nao varia. Trata-se
portanto de saber em que consiste 0 poder de penetrac;;ao, se assim
se pode dizer, da personagao antecedente.

Veremos que esse pontinho de lingiifstica se encontra em outras
Jinguas de uma forma muito viva. Mas evidentemente seria preciso
ir procurar em outras farmas de sintaxe. Voltaremos a isso daqui a
pouco.

o Outro e urn lugar.
o tu do Superego.
Devolur;iio e constatGt:;iio.
A ~'ia media.
D apelo do signijicante.

Eu sou muito mais eu. Antes, eu era urn paraeu que acreditava
ser 0 verdadeiro, e que era absolutamente falso.

Em todo 0 caso, quero precisar que somos numerosos, aqueles
que sustentamos a Frente Popular.

Essas frases,que sac atestadas, foram recolhidas par mirn na
gramatica de Damourett6 e Pichon, obra consideravel e rnuito ins-
trutiva, quando mais nao seja pela quantidade enorme de documen-
tos muito inteligentemente classificados, sejam quais forem os enos
de conjunto e de pormenor.

Essas duas frases, sendo uma falada e a outra escrita nos mos-
tram que isso sobre 0 que vou fazer girar hoje a reflexa; de voces
nao e urn artiffcio forjado, uma sutileza literaria implantada injusti~
ficadamente.

A primeira frase foi manifestamente recolhida, Pichon da indi-
ca~ao disso pelas iniciais, de uma paciente em analise, a Sra. X, em
tal data, Eu sou muito mais eu, diz ela, sem duvida muito satisfeifa
com algum progresso realizado pelo tratamento, antes eu era 11m

Eu os deixei da ultima vez no momenta de examinar que an-
gulo novo pode trazer 0 avanc;;o que fizemos concernente a fungao
do significante, a quesHio acalorada, atualizada confusamente pela



fungao da rela<;:ao de objeto, e prcscntificacIa tanto pcb cstrutura
quanta pela fenamcnologja cIa psicose, qucstao acaloracla que c a
do autro.

Ate aqui lhes mostrei a duplicidade desse Olltro. entre 0 outro
imaginario e ? Outro com A maiusculo, esse Gutr() de qu'.:: trato
nesse curto dlSCurSO que lhes apresentei na ultima scssao do ana
passado, e que acaba de sail' em L'evolutioll psych/alrique com ()
titulo "A coisa freudiana".

Pego desculpas pOl' citar a mim mcsmo, mas de que serve polir
nossas proprias formulas, se nao c para fazer uso delas. Digo -
o Outro e portanto 0 fugal' O/ule se cOllstitui 0 eu que fala COli/

aquele que ouve. Digo isso depois de algumas obscrvagoes sabre
o fato de que ha sempre um Gutra al6m de todo c1ialogo concreto.
de to do jogo interpsicologico. A formula que Illes citei devc s,.:;r
tomada como um ponto de partida, trata-se de saber a que cia
conduz.

Gostaria que voces sentissem toda a diferen<;a que hi entre
uma tal perspectiva e aquela que 6 hoje eonfusamente aceita. Dizer
que 0 Outr? e 0 I~gar onde se constitui aquek que fala com aquele
que cscuta e bem dlferente de partir da id6ia de que a outro e um ser.
. Estamos na analise intoxicados desde algum tempo pOl' temas
lllcontestayeimente vindos do discurso dito cxistencialista, no qual
? outra e a tu, ~quel~ que pode responder, mas num modo que
e aquele de uma slmetna, de uma correspondencia completa, a alter
ego,. o. irmao. Faz-se uma ideia fundamentalmcnte rccfpraca da inter-
~ubJetIvldade. Acrescen~em a isso as confusoes sentimentais que se
mscrevem sob a rubnca do personalismo, e 0 livra de Martin
Bubel' sabre 0 Eu e 0 Tu - a confusao sera definitiva e irrel11e-
diavel, a men os que se volte a expericneia. '

Em vez de tel' trazido 0 que quer que seja ao esclarecimento
do fundamento da existencia do outro, a experiencia cxistencialista
so ~ez_ deixa-la sempre mais radicalmente pendente a hipotese da
proJegao - sob:e ~ qU,:I, 6 claro, todos voces vivem -- segundo
a qual 0 outro nao e senao uma certa semc!han<;a humana, animada
pOl' um eu reflexo do meu.

Animis.mo, a~tr~pomorfismo, estao ai sempre prestes a surgir, e
na v,e~dade lmposslvels de serem refutados. assim como as rcferencias
snmana.s ~ uma experiencia de linguagem canquistada quando de
seus yn~~lros .balbucios. Fizeram-nos vcr que 0 dominio do tu e do
eu nao e Im~dlatamente adquirido pela crian<;a, mas a aquisigao sc
resu,me, no fun de contas, para a crianga, em poder dizer eu quando
voces Ihe disseram tu, em compreender que, quando Ihe dizemos
voce vai fazer isso, ela deve dizer em seu registro eu vou fazer isso.

Essa cOl1cepgao sim6trica redundau entre os analistas em algu-
mas verdades primeiras, em afirmag6es sensacionais desse genero,
que ouvi da boca de algucm que pertence ao que se chama a outro
grupo: Nao se pDde fazer a analise de algubn para quem 0 Dutro
nEw ex/ste.

Eu me pergullto 0 que isso quer dizer, que 0 outrD niiD existe.
Pergunto-me se essa formula comporta mesmo um yalor de aproxi-
magao, par menor que scja. De que se trata? De um vivido, de um
sentimcnto irrcdutivel? Tomemos nosso cas a Schreber, para quem
tada a humanidade passou um tempo no estado de sombras ataman-
cadas as .tres pancadas - pais bem, ha para ele um outro, um
otltro singularmente acentuado, um Outra absoluto, um Outra com-
plctamente radical, um Outro que nao 6 nem posigao, nem um es-
'quema, um Outro do qual ele nos afirma que se trata de um ser
'live l{l do sell modo, e sabre 0 qual ele sublinha bem quee eapaz,
quando ameagado, de ser egoista como as demais pessoas vivas.
Deus, encontrando-se em condigoes de ser amea<.;ado em sua inde-
pendcncia por essa desordem de que ele e 0 primeiro responsaveI,
rnanifesta rclac;oes espasm6dicas de defesa. Ele guard a todavia uma
alteridadc tal que eestranho as coisas vivf;lS, e mais especialmente
desprovido de toda compreensao a respeito das necessidades vita is
de nasso Schreber.

Que haja para Sehreber UUl Dutro que seja assim e suficiente-
mente indicado pelo inicio singularmente espirituoso, humoristico,
de um dos capitulos de suas Memorias, onde ele diz nfLOser de for-
ma alguma pal·anoico. a paranoico e alguem que relaciona tudo
a si mesmo, e algu6m cujo egocentrismo se alastra - ele leu Krae-
pelin - mas eu, diz ele, e completamente diferente, e 0 Dutro que
relaciona tudo a mim. Ha um Outro, e isso e decisivo, estrutu-
ran cia!.

Entao, antes de falar do outra como de algo que se situa au
nao se situa a uma certa distfmcia, que somos capazes ou nao de
abra\;ar, dc estrcitar, c mesmo de consumir em doses mais ou menos
f<ipidas, tratar se-ia de saber se a propria fenomenologia das coisas
tal como se apresentam em nos sa experiencia nao obriga a uma
abordagem diferente - e precisamente, aquela que adoto quando
digo - antes de vcr como ele vai ser mais au menos realizado -
que a QllLro deve ser em primeiro lugar considerado como um lugar,
o lugar em que a fala se constitui.

As pessoas - ja que hoje nos interessamos pOl' elas - devem
vir de algum Iugar. EIas vem em primeira Iugar de uma maneira
significante, en tend am bern, formal. A fala se constitui para nos,



tanto de urn eu, quanta de urn tu. Sao dois semelhantes. A alavra
fal?da os ~ral1sforma, dando-Ihes uma certa justa rela~ao ~as-
e .e sobre IStO que quero insistir - uma distaneia que na~ , . ,
trlc" u I - -, e SImc-0, ma re a~ao que nao e reciproea Co f't -.. ' m e el 0, 0 eu nao esta
nunca all onde ele aparece sob a forma de u ., I' m SJgl1l11Cante partl-
eU ar. .a eu esta. sempre ali na qualidade de presen~a sustentando
~ con Junto do diseurso, no estilo dire to ou no estilo indireto. a eu
e 0 ~u daquele que pronuncia 0 discurso. Tudo 0 que se diz t
sob s . . em

1 um eu que 0 pronuncla, E no interior dessa enul)cia~ao que
() ru aparece.

, Ai esta? as verdades primeiras, de tal forma primeiras que
voc.es se _ arn~eam. a procurar mais longe do que na ponta do sell
nanz. Nao ha mars nada para entender alem do que acabo d f·obs Q .• . e azer

er~ar. ue 0 tu Ja estCJa no interior do diseurso 6 uma evidencia
J~maIs houve tu em outro lugar do que ali onde se diz tu. E ai qll~
para come\;ar temos de eneontn'i-Io, neste voealise, tu. Partamos dai

., . Qu~nto ao eu, e ele tambem uma moeda, um eIcmcnto fidu~
CIano clrculando no diseurso? Espero responder a isso daqui a
~01l~0:. mas coloco desdc agora a questao, para que voces na~
a percam de VIsta, e salbam aondc quero chegar.

o valor da partieula de indcter111in'1~ao do sujeito, 6 0 seu cones-
pondente.

Algo de' mais significativo ainda ,- Quando se chega a esse
grau de sabedoria, nao resta mais a voce que morrer. Ai tambem,
de que voce, de que tu se trata? Nao is certamente a quem quer que
seja que estou me endere~ando nessa fala. Pego eneareeidamente
a voces tomarem a frase no sell conjunto porque nao ha frase que
possa destacar-se daplcnitudc de sua significac;ao. a que esse voce
visa <5 tao pouco um outro que direi que e 0 resto daqueles que sc
obstinariam em viver apos esse diseurso - se a sabedoria diz que
nao h<i outro fim para tudo a nao ser a morte, nao Ihes resta mais
que morrer. Isso Ihes mostra bastantc que a fun~ao da segunda pcs-
soa nessa ocasiao <5justamente a de visar 0 que <5ningucm, 0 que
se despersonaliza.

Dc f'1to, esse tu que se mata '1i C Liquc!e que eonheecmos per-
fcitamente pela fenomenologia da psicose, e peb expcrienei'1 comum,
C 0 tu quc em nos diz tu, esse tu que se faz sempre m'1is au menos
discret'1mente auvil', esse tu que fala sozinho, e que nos diz voce
percebe ou voce e sempre 0 mesl1lo. Como na experieneia de
Sehreber, esse tu nao tem necessidade de dizer tu para ser 0 lu que
nos fala. Basta um pouquinho de nada de desagrega~ao - Sehreber
teve largamente sua dose - para que ele venha com eoisas como
nao ceder ao primeiro con vile.

Isso visa esse alga que nao e denominado e que reeonstruimos
em Sehrcber como a tend~ncia hOll1osscxual, mas isso pode ser outra
coisa, ja que os eonvites, as intima<;6es, nao SaG raros, mas cons-
tantes. Esta frase e com efeito a regra de eonduta de muitos - Nao
cedam a sef:l primeiro movimento, isso poderia ser bom, como se
diz. E que e que lhes ensinam se nao e justamente nunea ceder ao
primeiro eonvite? Reeonheeemos aquinosso velho e bom amigo,
o superego, que nos apareee de repente sob sua forma fenomcniea,
ao inves de sob amaveis hipoteses genetieas. Esse superego e real-
mente algo como a lei, mas e uma lei sem dialetica, e nao e par
nac\a que 0 reconheeem, mais au menos aeertadamente. no impera-
livo categorieo, com 0 que chamarei sua neutralidade noeiva - um
certo autor 0 nomeia de sabotador interno.

Esse tu, estariamos errados em deseonheeer que e1e esta ali
como urn observador - ele vc tudo, entende tudo, anota tudo.
E justamente 0 que se passa em Sehreber, e e seu modo de relagao
com i~so que se exprime nele par esse lu ineansavel ineessante, que
o provoea a respostas sem nenhuma espeeie de sentido.'

, ? tu es~alon.gc de se dirigir a uma pessoa inefavel, a essa
~speelC de ale~l cUJ.o .aeento primeiro as tendencias sentimentalistas
a moda .do eXIstencrahsmo gostariam de nos mostrar. E eoisa total-
mente dlversa no uso.

a tu nao e sempre 0 tu pleno que se leva enormemente em
conta, e do qual. vo~es. ~abem que, eventual mente, eu meSlllO evoco
em exemplos mars sIgmfrcativos. Voce e meu mestre voce e' . I
mulher .. ' mm 10_ - apreelO mUlto essas formulas por fazerem eompreender
a fun~ao da fala.

Trata-se hoje de recentrar 0 alcanee dado a esse
Ion d t

tu, que cstl
ge e er sempre esse emprecro pleno.,r . b

,ou conduzI-los a algumas observa~6es lingiiistieas.
C" ~ tegunda pessoa es~a longe de ser sempre empregada com

e.,sd, en ase. Quando se diZ no uso mais corriqueiro - Nao se
pod, passear neste lugar sem que voce seJ'a abordado -, ... I' I d d ' nao se trata
11.1ILl J( ace Denhum tu de nenhum voc$ a ' ,, '_. voce assume quase



Eu tenho vontade de citar a velha expressao Nul ne s'en doute28
que se ~spalh~va outrora nos catalogos de telefone a respeito d~
uma pohcIa pnvada. Sente-se ai como se trata de urn ideal. Como
todo 0 mun~o ficar~a feliz, se, com efeito, ninguem sllspeitasse.
Mas por _maIs que. flquemos atras da cortina, ha sempre os bieos
dos sapatoes que flcam de fora. Para 0 superego, 6 a mesma coisa.
Ma~ seguramente, ele nao suspeita de nada. Nada ha de menos
dUVldoso que tudo 0 que aparece par intermedio desse tu.

E incrivel que Pos.sAam?s esq~~cer essa aresta primeira, que e
a~uela que nossa expenenCIa anahtIca manifesta '- que 0 tu esta
aI como urn corpo estranho. Urn analista, 0 Sr. Isakower, chegou
mesmo a compara-Io com 0 que se produz num pequeno crustaceo
do genero camarao que possui a propriedade particular de ter no
inic~~ d.e sua existencia, a sua camara vestibular, orgao regulado~ do
eqUllIbno, aberto para a meio marinho. Mais tarde, essa camara
vestibular sera fechada, e compreendera urn certo numero de pe-
quenas particulas espalhadas no meio, que the facilitariio a adoc;ao
da posi<;ao vertical ou horizontal. Sao esses mesmos animaizinhos
que, no inicio de sua existencia, lan<;am docemente na concha al-
guns graozinhos de areia, depois, par urn processo fisiol6gico, a ca,
mar~ se fech~. Basta substituir esses graos de areia por pequenas
partIculas de hmalha para que possamos conduzir essas encantadoras
figurinhas ao fim do mundo com urn eletroima, ou faze-l as nadar
com as patas no ar.

. E~s a fungao do tu no homem, segundo 0 Sr. Isakower, e eu
fana dlSSO ~~ b?m grado urn pequeno ap6logo para fazer compreen-
der a expenencla do tu, mas em seu nivel mais baixo. Negligenciar
que ela resulta no tu como significante e desconhecer tudo de sua
fun<;iio.

Os analistas - a via que sigo nao e aqui solitaria - chama-
ram aten<;ao ainda para outro ponto. Nao posso me estender longa-
~ente sobre ~ rela<;ao que exist~ entre 0 superego, que nada mais
e q~e a fun<;ao do tu, e 0 sentImento de realidade. Nao tenho nc-
cessldade de insistir pela simples raziio de que isso esta enfatizado
~~ tadas as paginas da observagao do piesidente Schreber. Se 0 su-
Jelt~ nao duvlda da realidade do que ele ouve, e em fun9iio desse
carater de carpo es~ra_nho que apresenta a intimac;:ao do tu deli-
rante. Tenho .necessldade de evocar a filosofia de Kant que nao
reconhece reahdade fixa senao no ceu estrelado acima de ~ossas ca-
bec;a,s~ e na voz da conscie?cia de de~tro? Esse estrangeiro, como
() pel sonagem de Tartufo, e 0 verdadelro possuidor da casa, e diz

de bom grado ao eu: Cube a voce sail'. Quando 0 scntimento de
cstranheza se 1;llanifesta em alguma parte, nunea e do lado dn supere-
go . IS sempre 0 en que naa se recanhece mais, e o. ~u entra
no est ado tu, 6 0 en que se ere no cstada de duplo, ISlO
da casa enquanto 0 ii, continua senda possuidor das coisas. "

Isso e a experiencia, Nem par i5so e preciso que nos atenlw··
mas af. Mas, enfim, e preeiso lembrar bem essas verdades para corn-
preender on de esta 0 problema de estrutnra., . .

Pode parecer-Ihcs estranho que eu mecamze aSSlm as COIsas,
c voces ficam imaginando tillvez qne me limito a uma no~ao e1e-
men tar do discurso que ensinG, que tudo esta contido na rela<;ao
do eu com 0 tn, do en com a outro.

E sobre isso que as lingiiistas -- para naa falar clos psicanali5-
tas _. eome<;am a balbuciar toda vez que abordam a questao do
discurso. Pode-se mesmo lamentar 0 fato de que Pichon, na obra
muito notavel de que falei, se acredite abrigado a lembrar como
base de sua definic;:ao dos repartit6rios - como ele se exprime -
vcrbais, que e preciso partir da id6ia de que 0 discurso se di:i~e
sempre a um outro, ao alocutario. E eomec;:ar pelo plano locutono
simples, que se aeha no imperativo Vem. Nao ha. neeessidade de
falar muito sobre i550 - Vem sup6e urn eu, sup6e um tu. Ha pOl'
outro lado urn plano narrativo que sera delocut6rio, onde h§' sem-
pre mim e ti, mas onde se visa alga diverso.

E preciso crer que nao se fica plenamente satisfeito com uma
tal reparti<;ao pois que, re1ativamente a interrogagao, um problema
novO se coloca, que introduziremos eomo uma dissimetria, que fad
simetria com a condic;:ao de que consideremos que a cifra 3 e a
melhor.

Se 0 narrativo e it vient, 0 interrogativo e vient-il?ZfJ Mas nem
tudo e simples nessa func;:ao. A prova e que se diz Le roi vient-if?,
o que mostra bem que t-if nao e na interrogac;:ao inteiramente 0 mes-
mo sujeito que na narra<;ao. Isso pode querer dizer que ha um rei
que ele venha, ou se 0 rei vem. A questao e muito mais complexa
desde que a gente se aproxime do uso concreto da linguagem. 0 im-
perativo vem deixa a ilusao de uma presenc;:a sim6trica, bipolar de
um eu au de urn tu. Mas 0 eu ou 0 tu. estao tambcl11 prcsentcs quan-
do se faz referencia a esse terceiro objeto que se chama uma terceir:l
pessoa?

A dita terceira pessoa nao existe. Digo-Ihes isso de passagem
para comegar a abalar alguns principios eertamente bem tenazes no
espirito de voces em fun<;ao do ensino primario da gramMica. Nao
hi terceira pessoa, 0 Sr. Benveniste a demonstrou perfeitamente.



Paremos urn pouco para situar a quesHio que 0 sujeito se co-
loca, ou mais exatamente, a questi'lo que eu me ponho sobre 0 que
eu sou, ou posso esperar ser.

Em nossa experiencia, jamais a encontramos senao expressa
pelo sujeito fora de si mesmo, e sem que ele 0 saiba. E todavia fun-
damental, pois que e a questi'io que esta no fundamento da neurose,
e e af que a apanhamos pelas oreIhas.

Essa questao, quando ela aflora, nos a vemos decompor-se
singularmente. Ela aflora sob formas que nao tern nada de inter-
rogativo, como Possa eu chegar a isso!, mas que estao entre a excla-
ma9ao, 0 desejo, a formula dubitativa. Se quisermos Ihe dar urn
nadinha a mais de consistencia, exprimi-Io no registro do delocutorio
e do narrativo, no indicativo, observem como dizemos com toda a
naturalidade - Pensa voce ser bem-sucedido?

Em suma, gostaria de leva-Ios a uma distribui9ao das fun90es
da linguagem outra que esses titubeios em tomo da 10cu9ao, da
delocu9ao e da alocu9ao. E isso, em fun9ao da questao, a quesHio
sempre latente, jamais posta.

Se ela vem a tona, se ela surge, e sempre em virtude de um
modo de apari9ao da fala que podemos chamar, de diferentes ma-
neiras, a missao, 0 mandato, a delega9ao, ou ainda a devolu9ao,
com referencia a Heidegger. E 0 fundamento ou a palavra fundado-
ra - Tu es isto, minha mulher, meu mestre, mil outras coisas. Esse
tu es isto, quando eu 0 reeebo, me toma na palavra outro que nao
eu.

Quem pronuncia? Esse tu e 0 mesmo que 0 tu navegando em
liberdade.nos exemplos que Ihes dei? Essa missao sera ela primitiva
ou secundaria em rela9ao a quesHio, fenomenicamente?

A questao tende a surgir quando temos de corresponder a mis-
sao. 0 terceiro de que se trata ai - eu Ihes fa90 observar de pas-
sagem - nao e nada que se pare9a a urn objeto, e sempre 0 proprio
discurso ao qual 0 sujeito se refere. Ao voce e meu mestre, corres-
ponde urn certo que sou eu? - Que sou eu para se-lo, se e que sou?
Esse hffen 10 nao e 0 mestre tornado como objeto, e a comunica9ao
total da frase que diz eu sou seu mestre, como se seu mestre tivesse
um sentido so pela homenagem que dele recebo. Que sou eu, para
ser a que voce acaba de dizer?

Ha uma lindfssima prece na pratica crista que se chama a A ve-
Maria. Ninguem suspeita alias que isso come9a pelas tres letras que
os monges budistas resmungam 0 dia todo, ADM, deve haver at
alguma COlsa de radical na ordem do significante, ~as que importa.
/;'/l a salida, Maria, e segundo uma outra formula popular - voce

tera um jitho sem marido, diz a can9ao, Alias, isso nao e de modo
"lgum 8em rcIa9ao com 0 assunto do presidente Schreber. A resposta
~ao e de modo algum Eu sou a que? mas Eu sou a serva do
Senhor, que eu assim seja segundo Sua palavra. Eu sou a senu quer
dizer simplesm~rt'le Eu me aboli. Que sou eu para ser aquela que vo-
ce diz? Mas que eu assim seja segundo sua palavra. .

Tal e a ordem de replica de que se trata na fala malS clara.
Quando a dcvolu9ao sc aprcsenta de uma forma bastante desenvol-
vida, podemos estudar as rela90es r~ciproc~s, de tu, corpo estranho.
com 0 significante que alfineta, basteta 0 SUJelto. .

Pe90-lhes que se detenham comigo ~m. alguns . exem~los cUJo
alcance lingiiistico e, para nos franceses, mtelfamente palpavel.

Qual e a diferen9a entre tu es aquele que me seguiras par toda
a parte e tu es aquele que me seguira pOl' toda a parte?3~

Temos uma ora9ao principal na segunda pessoa, tu es. aquele.
Que e a tela. Sera que ela vai ou nao deixar passar ~a rela?ao 0 tu?
Voces percebem de imediato que e abs~lutame~te ~mposslvel sepa-
rar 0 tu do sentido do significante segumte. Nao e de tu que de-
pende a permeabilidade da tela, mas do sentido de seg~ir ~ do sen-
tido que eu invisto, eu que falo - esse eu que f~la nao e for90sa-
mente eu, e talvez quem ouve isso do eco que esta sob toda a frase
_ do sentido investido nessa frase.

Tu es aquele que me seguiras par toda a parte e qua~do me-
nos uma elei9ao, talvez unica, urn mandato, uma dev?1~9aO, uma
delega9ao, um investimento. Tu es aquele Cju~me segulr~ par toda
a parte e uma constata9ao, e temos tendencIa em ~e~t1r antes do
lado da constata9ao afligida. Desse tu que me segulra por tod~ a
parte, se isso tern urn carater det~rminativo, nos estaremos raplda-
mente fartos disso. Se por urn lado lS50 transborda no sacramento, por
outro, isso iria bast ante rapido do lado da persegui9ao, incluso no
proprio termo seguir. . . .,

Voces me dirao uma vez malS que 0 slgniflcante de que se
trata e justamente uma significa9ao. Eu Ihes re~orquire~ que a signi-
fica9ao da segui9ao de que se trata quando dlgO tu es aquele que
me seguira par toda a parte aquele no qual reconhe90 meu compa-
nheiro, e que pode ser a resposta ao tu es meu mestre de que ~ala.-
mos desde sempre, implica a existencia de urn certo modo de slgm-
ficante. Vou imediatamente materializar isso para voces.



o suivre em frances un:jdiiIZir contcK
bastante pr,ontarne:nte em si a marca da originalidad~ significante
da do vcrdadeiro suivrc, e 0 que fica
em aberto. jw;tamc:nte 0 que quem fazcr·lhes notar -_. isso
fica em aberto. tnil mensagen1, tua fa la, teu grupo,

que en reipn;se:n 0 que e que e? E urn um ponto de apcrto
Dum feixe significa<;:i5es, adquiridas ou nao pclo sujeito. Se 0 su-
jcito nao 0 adquiriu, ele oavini iu es que me seguira par
toria a parte 0 que 0 antro Ihe di.ssc se,r;u,iras; a, s, iSl:o eo, ern nrn
sentido hem Qutro, que muda ate ao alcancc do 1U,

A prcsen<;;a do lU no seguinis intercssa i'r persona<;;ao do sujeito
a que se endere<;;a. Quando digo, exenl.pJo palpavel, tu es a mulher
que nao me d, manifesto Ulna certcl'a muito maior
concernente 3.0 cornportamento de minha p:.1xc1f;ira do que quando
digo lU es a mulher que nlia me aban:d,;It/{WaS, ii, s. Para fazer scntir
a difercD9a que naa se no primeiro caso, uma
certeza muito maior, c, no mna confianc;a muito maior.
Essa confianc;a sup6e precisamente urn vinculo mais frouxo entre
a pcssoa que aparece no tu da pr1rne1f3 da e que
aparccc na rclativa. E jU:SV1Jl1lcnlteporque clc c fromm qne aparecc
numa originahdade relativarnenteao significantc, c que snpoe
que a pessoa sabc de que de significantc se trata nesse seguir,
que cIa 0 assume. Isso quer dizer tamb6m que cIa nilo

You tomar uma rderencia que toca no caratermais radical das
rela90cs do eu com a significantc. Nas Jinguas indo-curapeias anti-
gas, c em ccrtas sobrevivencias das lfnguas vivas, ha 0 que se chama
a voz mcdia. A voz media sc distingue da ativa e da passiva pelo
fato de que, nela, aproxima<;;ao que se aprcnde na escola, 0 su-
jcito faz para si a a((aa em causa. Ha, par cxcmplo, duas formas
difercntes para dizcr Eu sacrifico, conforme a posic;ao assumida de
sacrificador au como aqucJe que ofercce a sacrificio.

Nilo entrcmos ncssa nuanc;a da voz media a respeito dos verbos
que tern as tres vozes, porque, naa as cmpregando, sentiremos cssa
voz sempre mal. 0 que IS instrutivo ss.o os verbos que possuem
somcnte a voz media. Se 0 recolhermos de urn artigo do Sf. Ben-
veniste sobre esse assunto no Journal de Normale et
Pathologique de janciro-mar\;o, 1950, intciramcnte consagrado it lin-
guagem, sac medios as seguintes verbos: nascer, moner, scguir e
ativar urn movimento, ser mestre, cstar deitado, voltar a urn cstado
familiar, jogar, tirar proveito, sofrer, teT paciencia, experimentar uma
agita~ao mental, tomar suas medidas - que e 0 medeor de que todos
vocC'S sao investidos como medicos - falar. Enfim, e todo 0 registro
('lIlinWl precisamente na cxperiencia analftica.

l~sses verDos nao existenl
voz meOnL tem de cornl1lTI?

des [iSm isto de coniUm:
ou no estado que 0 verba

Nao (teem" nenhuma all eslado
,-, a verbal nao ,e fmma categoria.

verbo e uma mais. Nao ha nenhuma
;JUlIa diferell~a entre 0 nome e verba exceto sua func;ao no inte-
rior cIa frase. Processo ou estado, os substantivos tambem 0 ex-
primem. A implica<;;ao do sujeito nao e absolutamente mud ad a pelo
fato de que 0 process a on estado em causa se exprime na forma
verbal. Sc ele se exprime ll<l fornm verbal e que e 0 suporte de urn
ccrto numcro de enfases sig,uil:ic,mi:es que situanl 0 conjunto da frase
sob urn modo temporal,

A existencia de form as distintas para os vel'bos nos. quaIS
o sujeito se constitui como como eu., iguais ao sequor latino,
quc implica, em virtude do do verba suivre, a pre-
senc;a de eu na segui<;:ao, nos na via do que se trata no fato de
quc, em frances, a verba da relativa concord a ou! nao concord a
com 0 ta da principal. Ele concorda ou naa concordan'i com 0 tu,
segundo a maneira como 0 eu de que s~ trata, ~sta interessa~o,
cativo, alfinetado, preso no basteamento de que falava oudt!O dIa,
segundo a forma como, na n':ia~ao total do sujeito com 0 lSCurSO,
o significante se enganch::L

Todo 0 contexto de tu es aquele que me seguiras muda segundo
a enfase dada ao significante, segundo as implica~6es do seguinis,
segundo 0 modo de ser que est a at!"3.s desse segu.iras, s~gu.n?o as
significa\;6es ligadas peIo sujeito a uy? certo reglst~o slgmf~can~e,
segundo a bagagem com a qual 0 sUJelto parte na. mdeterm.maga.o
do que sou eu? _. e poueo importa que essa bagagem seJa pn-
mordial, adquirida, sc(;mll:hirI;l, de defesa, fundamental, pouco im-
porta sua origenL Vivemos com urn cerio numero de res~ostas ao
que sou eu.?, em das mais susp,citas, Se eu sou 14m paz tem urn
sentido, e urn sentido Se 6 de usa comum dizer-se
eu sou um professor, isso deixa completamente em aberto a questao
professor de que? Se dizemos nos mesmos, entre mil Aoutras
identificac;:6es, eu sou 14m fntnc:es, isso sup6e 0 por entre parenteses
de tuda 0 que pode representar a nogao de pertencer a Franga.
Sc voces dizem eu sou cartesiano e, na maioria das casas, que voces
nao sacam nada do que disse 0 Sf. Descartes, pOl·que provavel-
mente jamais 0 abriram. Quando voces dizem eu sou aquele que tem
idCias clams, trata··se de saber par que. Quando voces dizem eu sou
aquele que tem carater, toda ° mundo pode perguntar-Ihes com

de Lingnas senao
sobressai que

tal no processo



razao qual? E quando voces dizem eu digo sempre a verdade, pois
bern, voces nao tern medo.

E essa rela~ao com 0 significante que determina a enfase que
vai assumir para 0 sujeito a primeira parte da frase, tu es aquele
que ... , segundo a qual a parte significante teni side para ele con-
quistada, e assumida, ou ao contrario verworfen, rejeitada.

Quero ainda, antes de deixa-Ios, dar-lhes alguns outros exem-
plos.

Se digo a alguem tu es aquele que deves vir, d, e, v, e, s, 0 pla-
no por detnis de significantes que isso sup6e nao se reconhece se
digo tu es aquele que deve chegar, d, e, v, e, pois que isso implica
dizer simplesmente tu chegaras, e isso deixa supar - Sim, mas em
que estado!

Tu es aquele que queres 0 que ele quer, q, u, e, r, e, S, qucr
dizer, tu es um pequeno obstinado. Tu es aquele que quer 0 que
ele quer, sem e, s, quer dizer tll es aquele que sabe querer. Nan
se trata for~osamente de que tu sejas aquele que me seguinis ou
que nao me seguinis, tu es aquele que seguira a sua via ate 0 fim.

Tu es aquele que sabes 0 que ele diz, b, e, s, nao e aquele que
seguira sua via ate 0 fim.

A importancia dessas distin~6es e a de mostrar que a mudanr,;a
da enfase, a plenitude que 0 tu confere ao outro, e que e tambem
o que ele recebe disso, esta essencialmente ligada ao significante.

me dirijo, e nada mais. Se eu digo tu es, 0 tu e aquele que mone.
E exatamente 0 que se observa nas frases interrompidas de Schreber,
que se suspendem precisamente no ponto em que vai surgir urn
significante que continua sendo problematico, carregado de uma
significa~ao certa, mas nao se sabe qual. Significayao derris6ria, que
indica a hifmCia, 0 buraco, em que nada de significante pode res-
ponder no sujeito.

E precisamente na medida em que esse significante e chama-
do, evocado, interessado, que surge em tome dele 0 aparelho puro
e simples da rela~ao com 0 outro, 0 atabalhoamento vazio - Tu es
aquele que me... E 0 proprio tipo da frase interrompida do presi-
"dente Schreber, que, e claro, produz uma presen~a do outro tanto
mais radical, tanto mais radicalmente outro, que nao hii nada que
o situe a urn nivel de significante com a qual a sujeito coneordaria
de qualquer maneira. Schreber diz isso - se a Outro a abandonar
par urn instante, deixa-Io cair, produz-se uma verdadeira dccompo-
si~ao. Essa decomposi\;,ao do significante se produz em torn a de urn
ponto de apelo constituido pela falta, 0 desaparecimento, a ausencia
de urn certo significante na medida em que, num momenta dado,
ele e chamado como tal.

Suponham que seja do me seguiras que se trate. Tudo sera
evocado par significa~6es que disso se aproximam, havera eu estarei
pronto, eu serei submetido, eu serei dominado, eu serei frustrado,
eu serei ocultado, eu ficarei alienado, eu serei influenciado. Mas 0

seguiras no sentido plenonao estara af.
Qual e a significa~ao que, no caso do presidente Schreber, foi

assim aproximada? Que significante foi portanto chamado, cuja falta
produziu \lm tal transtomo num homem que ate ali estava perfeita-
mente conformado ao aparelho da linguagem, na medida em que
ele estabelece a rela~ao corrente com seus semelhantes? A ausencia
de que significante pode explicar que a repeti~ao da fala se tome
para de 0 modo de rela~ao eletivo com urn outro, que a alteridade
seja reduzida ao registro {mico da alteridade absoluta, quebrando,
dissipando a alteridade de todos os seres de seu meio?

E nessa questao que vamos parar por hoje.
Indico-Ihes desde jii, para nao deixa-Ios completamente em

suspenso, a dire~ao em que vamos procurar. As palavras-chaves, as
palavras significantes do delirio de Schreber, 0 assassinato d'alrnas,
a assum;;iiode nervos, a volupia, a beatitude, e mil outros termos,
giram em tome de urn significante fundamental, que nao e jamais
dito, e cuja presen~a comanda, e determinante. BIe' proprio 0 diz.
A titulo indicativa, e para assegurar-Ihes mostrando-Ihes que esta-

Que se passa quando 0 significante de que se trata, 0 centro
organizador, 0 ponto de convergencia significativo que ele consti-
tui, e evocado, mas faz falta?

Podemos ao mesmo tempo deduzi-Io por essa aproximar,;ao e
ve-Io confirmado na experiencia.

Basta situar nossa f6rmula sobre 0 esquema que lhes dei por
ser 0 da fala. Tu es aquele que me seguiras por toda a parte. Natu-
ra1mente, 0 S e 0 A sao sempre recfprocos, e na medida em que
e a mensagem do outro recebida por nos que nos funda, 0 A esta
ao nivel do tu, 0 a' ao nivel do que me, e 0 S ao nivel de seguiral.

Que se passa se falta a significante que da a frase seu peso,
e sua enfase ao tu? Se esse significante e ouvido, mas se nada no
sujeito pode responder a ele? A funr,;ao da frase se reduz entao
ao unico alcance. do tu, significante livre, alfinetado em alguma
parte. Nao ha nenhum tu eletivo. 0 tu e exatamente aquele ao qual



mos num terreno que 6 nosso, eu lhes direi que, em toda a obra de
Schreber, seu pai s6 foi citado uma vez.

E a respeito de sua obra mais conhecida, se nao a mais impor-
tante, que se chama Manual de ginastica de quarto. E urn livro que
tudo fiz para obter, cheio de esqueminhas. A unica vez em que
Schreber nomeia seu pai e no momenta em que vai ver nesse li-
vrinho se 6 verdade 0 que lhes dizem as vozes quanta a atitude
tipica que deve ser aquela do homem e da mulher, no momenta em
que fazem amor. Confessem que e id6ia engra~ada ir procurar isso
num Manual de ginastica de quarto. Todo 0 mundo sabe que 0
amor 6 urn esporte ideal, mas mesmo assim ...

Por mais humoristico que seja 0 seu modo de abordagem, isso
deve ainda assim coloea-los na via do que - ap6s ter sido abordado
pela via da coerencia da frase, 0 problema do que resulta de uma
certa faHa no nivel do signifieante - eu lhes trarei da proxima vez.

A ESTRADA PRINCIPAL E 0
SIGNIFICANTE "SER PAl"

Tu es aquele que me segues melhor.
Tu es aquele que me segue como um ciiozinho.
Tu es aquele que me seguia aquele dia.
Tu es aquele que me seguias atraves das pro vas.
Tu es aquele que segues a lei... 0 texto.
Tu es aquele que segue a multidiio .
.Tu es aquele que me seguiste.
Tu es aquele que me seguiu.
Tu es aquele que es.
Tu es aquele que e.

o seu oficio de psieanalista merece que voees se dctcnhnll1 urn
momenta sobre 0 que significa falar. E urn exercfcio vizinho, lIindn
que de natureza urn pOlleo diferente, ao das recrea~6cs matclllalicus



aos quais nunca se da bastante aten~ao - pois isso sempre serviu
para formar 0 espirito.

Aqui, isso vai alem da esquisiticezinha. Nao e algo que possa
inteiramente ser objetivado, formalizado, e no nivel do que se
oculta, e all que voces se detem com menos boa vontade, e no en-
tanto e all que jaz 0 essencial do que se passa quando voces estao
em rela~ao com 0 discurso de urn outro.

Retomemos de onde estavamos da ultima vez, no futuro do
verba seguir - Tu es aquele que me seguiras, tu es aquele que me
seguira.

Come~amos a pontuar os verdadeiros duplos sentidos que se es-
tabelecemsegundo 0 que se passa ou nao atraves da tela do aquele
que. 0 demonstrativo nao e outra coisa senao a terceira pessoa. Em
todasas llnguas, essa pessoa e feita por demonstrativos, e e mesmo
pnr essa razao que nao e uma pessoa do verbo. Restam as duas ou-
tras pessoas, 0 tu, ao qual eu me ender~o e, atras, a presen~a de um
ego mais ou menos presentificado, direi mesmo invocado, conquanto
que dessemos seu pleno sentido a esse termo.

Insisti na .oposi~ao que M entre 0 carater infalivel, a simples
constata~ao de tu es aquele que me seguira, na terceira pessoa, e 0
mandato, a delega~ao, 0 apelo que se faz ouvir no tu es aquele que
me segui~tis. E? podia tambem opor predi~ao e previsao, diferen~a
que s6 e senslvel numa frase que encarna a merisagem. Se nos
abstratificamos, a predi~ao torna-se outra coisa.

Tu es aquele que me seguiste e tu es aquele que me seguiu apre-
sentam uma diversidade anaIoga. 0 tempo do verbo nao se reduz
s6 a considera~ao do passado, do presente e do futuro, ele retem a
aten~iio de uma forma bem diferente all onde ha a segunda pessoa.
Direi que no primeiro caso, onde 0 me seguiste esta na segunda
pessoa, e de uma a~ao no tempo que se trata, de uma a~ao tempo-
rallzada, considerada no ato de realizar-se. No outro, tu es aquele
que me seguiu, e umperfeito, uma coisa acabada, de tal modo finda
que se pode mesmo dizer que isso e bem proximo da defini~ao -
entre os outros, tu es aquele que me seguiu.

Ha ai uma regra, sem duvida alguma, mas da qual e preciso
dar numerosos exemplos para chegar a apreende-Ia. A diferen~a que
h{l entre tu es aquele que me segues melhor e tu es aquele que me
seguiu como um ciiozinho, esta ai, para permitir-Ihes entabular os
exercicios que seguem, 0 que e conveniente colocar nos alvos.

Tu es aquele que me seguia aquele dia. Tu es aquele que, num
tempo, me seguias atraves das provas. Ha entre essas duas formulas

toda a diferen~a da constancia e da fidelidade. Digamos I11l'SIII 0. OJ \

a palavra constancia pode criar ambigtiidade, toda a dif I' 'l1l;lI 1111

permanencia e da fidelidade.o me nao tern necessidade de estar ai. Tu es aquel~ qw' SI'~/lI'

a lei, tu es aquele que segues 0 texto me parece inscrever-se d' outro
modo que tu es aquele que segue a multidiio, embora sendo, d pon-
to de vista do significante, isto e, como grupos organicos cujo valor
significativo se ordena desde 0 come~o ate a conc1usao, frases pcr-
feitamente validas.

Sr. PUJOL - Elas niio se identificam foneticamente, .11UJS so-
mente ortograficamente.

Esses exemplos agrupados nao me parecem demasiado inven-
tados para serem validos. Essas diferen~as nao saD gratuitas.

Sr. PUJOL - No tu es aquele que me seguiste e 0 outro que
coloca 0 -ste, niio e aquele que fala.

Ai voce tocou no ponto importante do assunto, retomando 0
que acabo de indicar ...,...que este tu ao qual me dirijo da posiC;lio
em que estou eu mesmocomo Outro com urn A maiusculo nlio e
de modo algum meu correlativo puro e simples. Esses exemplos de-
monstram que ha outra coisa alem do tu, que e 0 ego que sustenta
o discurso daquele que me segue quando segue minha palavra por
exemplo. E precisamente 0 mais ou menos de intensidade, 0 mais
ou menos de presen!(a desse ego que decide entre as duas formas.
E claro, e ele quem sanciona, e e justamente porque a san~ao de-
pende dele que somos ali onde nos apegamos a esses exemplos. Esse
ego esta alem desse tu es aquele, que e 0 modo sob o qual ele e
chamado a se referenciar. Num caso, e ele que vai seguir, e com
efeito 0 aquele se torna caduco - ele seguira, ele lhe seguini, e
ele que seguini. No outro, nao e ele que esta em causa, sou eu.

Em resumo trata-se de mostrar a voces que 0 suporte desse tu,
sob qualquer f;rma em que ele apare~a em ~i~a experiencia, e
urn ego, 0 ego que 0 formula, mas que este Jamals pode ser COll-
siderado como sustentando-o completamente. A cada vez que fa~o
apelo ao outro atraves dessa mensagem, dessa delega~iio, a cada v z
que 0 designo nomeadamente como aquele que dev~, aquele qu.e v',1
fazer, mas, mais ainda, como aquele a quem anunClO 0 que vat II r,
eu 0 sustento sem duvida, mas resta alguma coisa de completllll1 ~,t
incerto, problematico nessa comunica~ao fundamental que 0 11111111-

cio, para nao dizer a anuncia~lio.o eu tern uma natureza essencialmente fugidia, qu' 1110 SII -

tenta jamais totalmente 0 tu.



E realmelite uma das mais profundas caracteristicas do fund a-
mento mental da tradi~ao judaico-crista, que a palavra falada nela
projete seus con torn os nitidamente, como seu fundo ultimo, 0 seT do
eu. Em todas as quest6es essenciais, 0 sujeito se acha sempre em
postura, intimado a justificar-se como eu. 0 eu que diz eu sou aquele
que $PU, esse eu, absolutamente so, e aquele que sustenta radical-
ment!;:':0 tu em seu apelo. E toda adiferen~a que ha entre 0 Deus
da 'tradi~ao de que saimos, e 0 Deus da tradi~ao grega. Perguntei-
me se 0 Deus grego e capaz de proferir-se sob a forma de urn eu
qualquer. Ele diria Eu sou aquele que e? A questao nao e, alias,
absolutamente essa. A forma, muitissimo atenuada, do Deus grego
nao e alguma coisa de que convenha rir-se, nem crer que ela se
situe na via do desfalecimento ateistico de Deus. E antes 0 Deus
pelo qual Voltaire se interessava a ponto de considerar Diderot
como urn grandissimo idiota, 0 Deus do deismo, que e da ordern
meio-carne meio-peixe do Eu sou aquele que e.

No Deus de Aristoteles, 0 espirito de voces nao se deter a de
boa vontade, porque ele se tornou impensavel para nos. Mas, en-
fim, tentem por urn instante por-se a meditar - sobre a forma desse
medeoT de que lhes falava da ultima vez, e que e 0 verba original
da fun~ao medica de voces - sobre 0 que pode ser rela~ao com
o mundo de urn discipulo de Aristoteles para 0 qual Deus e a
esfera mais imutavel do ceu. Nao e urn Deus que se anuncia pelo
verbo, como aquele que evocamos ha pouco, e a parte da esfera
estrelada que comporta as estrelas fixas, e a esfera que no mundo
nao mexe. Isso comporta evidentemente uma rela~ao com 0 outro
que nos e estranho e impensavel, e muHo mais longinquo que aque-
Ie que esta posta em jogo, por exemplo, na fantasia punitiva.

Ninguem se detem nisso - justamente porque, no fundo do
pensamento religioso que nos formou, ha a ideia de nos fazer viver
no temor e no tremor, e que a colora~ao da culpabilidade e tao
fundamental em nossa experiencia psicologica das neuroses, sem
que nem por isso se possa prejulgar 0 que elas sac numa outra
esfera cultural. Essa colora~ao e mesmo tao fundamental que e
por ai que abordamos as neuroses, e que nos demos conta de que
elas eram estruturadas de urn modo subjetivo e intersubjetivo. Por
isso e bem conveniente nos perguntarmos se nossa rela~ao com 0
outro nao esta fundamentalmente toeada pela tradi~ao que se anun-
cia na formula, flanqueada, nos dizem, por uma arvorezinha flame-
jando - Eu sou aquele que sou. Nao estamos tao afastados de

nosso assunto. Trata-se disso no presidente Schrebcr - d 11111modll

de construir 0 Outro-Deus.
a termo "ateismo tern para nos urn sentido bcm div("J"0 II,

quele que poderia ter numa referencia a divindade aristot Ii 'H, pllr
cxemplo, em que se trata de uma rela~ao com urn ente superior, 'om
a ente supremo. Nosso ateismo se situa numa outra pcrspcclivlI
- esta ligado a este lado, que sempre se oculta, do eu (10 outro.

Urn outro que se anuncia como Eu sou aquele que sou 6, ~6
por esse fato, urn Deus alem, urn Deus escondido, e urn Deus quc
nao revela em caso algum 0 seu rosto. Na perspectiva precisamentc
aristotelica, poder-se-ia dizer que nosso ponto de partida e desde
ja ateu. E urn erro, mas nessa perspectiva e estritamente verdadeiro,
e em nossa experiencia isso nao 0 e menos. Seja 0 que for que
se anuncie como Eu sou aquele que sou e perfeitamente problema-
tico, nao sustentado, e quase nao sustentavel, ou s6 sustentavel
por urn tolo.

Reflita no Eu sou do Eu sou aquele que sou. E justamente ai 0
que constitui 0 carater problematico da relayao com 0 outro na tradi-
~ao que e a nossa. E tambem 0 que distingue como particularidade
nossa rela~ao com os entes, os objetos, e nossa ciencia - muit9 mais
profundamente que seu canifer dito experimental. as antigos nao
experimentavam menos do que nos, eles experimentavam no que lhes
interessava, a questao nao ,esta ai. E na maneira de por os outros,
os outros com minuscula,· na luz do Outro derradeiro, absoluto, que
nos distinguimos em nossa maneira de espeda~ar 0 mundo, de
faze-Io em migalhas. as antigos 0 abordavam, em compensa~ao,
como alguma coisa que se hierarquiza numa escala de consistencia
do ente. Nossa posi~ao poe radical mente em causa 0 proprio ser do
que se anuncia como sendo seT, e nao ente.

AqueJe que diz Eu sou aquele que sou, ficamos impossibilitados
de responder. Que somos nos para poder responder a aquele que
sou? Ficamos apenas demasiado incertos. Urn estouvado - na ver-
dade chegam ate nos muitos bandos de estorninhos estouvados, do
autro lado do Atlantico - que encontrei recentemente me afirmava
- Mas enfim, suceda a que sllceder, eu sou eu! Isso the parccia
a certeza ultima. Asseguro-Ihes que eti nao 0 havia provocado,
'Iue nao estava ali para fazer propaganda antipsicologica.

Na verdade, se ha uma evidencia realmente minima I1lt ·xl'.
riencia, nao digo aquela da psicanalise, mas simplesmente a expcJ'i II

cia interior de qualquer urn; e seguramente que somas tillltO IIll'flU,
aqueles que somos quanta sabemos bem que algazarra, qllll (' I(lS
espantoso atravessado de objurga~oes diversas expcril11l'1I1111110~'1\1

nos a cada instante, a todo momento.



Eu os conduzi a minha maneira ha bastante tempo para que
voces percebessem que a fala, especialmente essa forma essencial
da fala em que nos proprios nos anunciamos como urn tu, e urn
modo complexo que esta longe de poder reduzir-se a intuic;ao de
dois centros trocando sinais. A relac;ao de sujeito a sujeito sendo
estruturada num modo complexo pelas propriedades da linguagem,
o papel proprio que ai desempenha 0 significante deve ai estar refe-
renciado.

Gostaria de conduzi-los a propriedades simples do dito signifi-
cante. 0 radicalismo que tornei manifesto para voces acerca da
rela~ao do sujeito com 0 sujeito, conduz a uma interroga~ao em
marcha do Outro como tal, que 0 mostra, propriamente falando,
impegavel - nao sustenta, nao pode jamais sustentar totalmente
a aposta impossivel que Ihe propomos. Inversamente, 0 ponto de
vista que tento sustentar perante voces comporta urn certo materia-
lismo dos elementos em causa, no sentido de que os significantes
sao realmente encarnados, materializados, sao palavras que passeiam,
e e como tais que elas desempenharn a sua fun~ao de. acolcheta-
mento.

Vou agora, para repousa-Ios, trazer-lhes uma comparac;ao.
Compara~ao nao e razao, mas os exemplos que utilizei for am de
uma qualidade rigorosa, como esta primeira cena de Atalia, onde
Ihes mostrei que 0 progresso consistia na substitui~ao do interlo-
cutor, Abner, pelo temor a Deus, que nao tern mais rela~ao com
os temores e a voz de Abner do que 0 me seguiste.

Urn parentese. Pude ler recentemente um artigo ingles sobre
Racine que define a originalidade de sua tragedia pelo fato de tel'
ele tido a arte, a destreza de introduzir nesse quadro, e quase sem
que 0 seu publico 0 saiba, personagens de alta putaria. Voces per-
cebem a distancia entre a cultura anglo-sax6nica e a nossa. A nota
fundamental de Andromaca, Ifigenia etc., e a putaria. Pontuam de
passagem que os freudianos fizeram uma descoberta extraordinaria
nas tragedias de Racine. Eu nao percebi isso ate 0 momento, e 0
deploro. E verdade que, depois de Freud, puseram-se a pesquisar
nas pe~as de Shakespeare, e nao sem complacencia, a exemplifica~ao
de urn certo numero de relac;6es anallticas. Porem, no que concer-
ne as referencias de nossa propria cultura, elas tardam a aparecer.
Seria tempo de empreender isso, encontrar-se-ia ai talvez de que
ilustrar, como fiz na ultima vez, os problemas que se colocam para
nos no tocante ao uso do significante.

Concluamos por urn exemplo que Ihes quero dar para fazer
com que voces compreendam a gravidade, a inercia propria do signi-
ficante no campo das rela~6es do Outro.

A estrada, eis urn significante que merece ser consi(k:rll<lo '0111

tal - a estrada a estrada principal na qual voces roctum '(lIll (

seus diversos ut~nsilios de locomo~ao, a estrada que vai, por . llll·
plo, de Mantes a Rouen. Nao digo Paris, que e urn caso parti 'Ullil',

A existencia de uma estrada principaP2 entre Mantes c R lI'lI
e um fato que por si so se oferece a medita~ao do pesquisador.

Suponhamos que - como acontece no SuI da Inglaterra, ondc
voces nao tern essas estradas principais senao de uma forma exces-
sivamente parcimoniosa - voces tenham de passar, para ir de
Mantes a Rouen por uma serie de pequenas estradas, como ,aquel,a
que vai de Mantes a Vernon, d~poi~ de Vernon aonde vo~es ,qUI-
serem. Basta ter feito essa expenencJa para perceber que nao e de
modo algum parecido, uma sucessa? ~e pequ~nas estradas e, ~ma
estrada principal. Isso nao so faz voces !fern ma1Sdevagar na pratIca,
como tambern muda completamente a significa~ao de seus compor-
tamentos em face do que se passa entre 0 ponto de partida e 0
ponto de chegada. A fortiori, se voces imaginarem toda uma regiao
coberta por uma rede de pequenos caminhos, sem que em parte
alguma exista a estrada principal.

A estrada principal e algo que existe em si e que e reconhecido
imcdiatamente. Quando voces saem de uma trilha, de urn bosque,
de uma via lateral de pedestre, de urn pequeno caminho vicinal.
sabem logo que· ali e a estrada principal. A estrada principal nao e
algo que se estende de urn ponto a outro, e um,a dimen~~o desen-
volvida no espa~o, a presentificac;ao de uma reahdade ongmal.

A estrada principal, se eu a escolhi como exemplo, e porque,
como diria 0 Conselheiro Acacio, e uma via de comunica~ao.

Voces podem ter 0 sentimento de que ha uma metafora banal,
de que a estrada principal e apenas urn meio para ir de um ponto
a outro. Errado.

Uma estrada principal nao e de modo algum igual a. trilha que.
movimento dos elefantes tra~a atraves da f10resta equatorIal. Por mals
importantes que aparentemente sejam essas trilhas,el:s. na~a m~lissan
que 0 caminho pOl' oude passam os el~f~ntes, SeIT~duv~da 1SS0,l: 1,t1g0,
pois que e sustentado pela realidade fIs1ca das m1gra~oes .clclulIllllllS.
Alem disso, essa passagem e orientad'a, Nao sei se essas pi 'ultus . :011
duzem, como dizem as vezes, a cemiterios, que parecem b'I11 111111'0,'

- tudo indica que sejam antes depositos de ossos -, IllilS, ~l'/'.1I11I

mente os elefantes nao ficam estagnados nas sua' rolas, A <III'1'('111':11

que ha entre a estrada principal e a t~i~hados clcl'aII I 's, II I,' (!l' till'

nos paramos ai, - e a experiencia panslense v Ita aO pl'IIIH'lI'D pllll1(1



- nos al paramos a ponto de nos aglomerar, e de tornar esses lu-
gares de passagem bastante viscosos para terminar no impasse.

Muitas outras coisas se passam ainda na estrada principal.
Sucede irmos passear na estrada principal, de proposito c in-

tencionalmente, para fazer em seguida 0 mesmo caminho no sentido
contrario. Esse movimento de ida e volta tambem e totalmentc cs-
sencial, e nos leva ao caminho desta evidencia - e que a estrada
principal e urn sitio em torno do qual nao s6 se aglomcram todas
as especies de habita~oes, de estancias, mas tambem que polariz3,
enquanto significante, as significa~oes.

Manda-se construir casas na estrada principal, e a casa ganh;'l
andares e se espalha sem outra fun~ao que a de estar a olhar
a estrada principal. E justamente porquc a estrada principal e na
experiencia human a urn significante incontestavel que cIa marca uma
ctapa da historia.

A estrada romana, estrada tomada e denominada como tal.
tern na experiencia humana uma consistencia bem diferente desses
caminhos, dessas pistas, mesmo os de muda de cavalos, os de comu-
nica~ao rapida, que puderam, no Leste, fazer manter os impcrios
por urn certo tempo. Tudo 0 que esta marcado pela estrada romana
tomou urn estilo que vai muito mais longe que 0 que e imediata-
mente acessivel como efeito da estrada principal. Por toda a parte
onde existiu, ela marca de forma quase indelevel. 0 cunho romano
e essencial, com tudo aquilo que se desenvolveu em torno, bem como,
alias, as rela~oes inter-humanas de direito, 0 modo de transmitir
a coisa escrita, quanta 0 modo de prom over a aparencia humana,
as estatuas. 0 Sr. Malraux pode dizer com razao que nada ha a
reter da escultura roman a do ponto de vista do museu etemo da
arte, nem por isso e menos verdade que a propria no~ao do scr
humano esta ligada a vasta difusao das estatuas nos sitios romanos.

A estrada principal e assim Ull). exemplo particularmente SCI1-

sivel do que lhes digo quando falo da fun~ao do significante cn-
quanta ele polariza, engancha, agrupa em feixe as significa~oes. Ha
uma verdadeira antinomia entre a fun~ao do significante e a indu~iio
que ela exerce no agrupamento de significa<;oes. 0 significantc c
polarizante. E 0 significante que cria 0 campo de significa<;oes.

Comparerp tres mapas num atlas grande.
No mapa do mundo fisico, voces verao coisas inscritas na natu-

reza, certamente dispostas a desempenhar urn papel, mas ainda no
estado natural. Vejam fixamente um mapa poHtico - voces encon-
tram nele sob a forma de tra~os, de aluvioes, de sedimentos toda
a historia das significa<;oes humanas se mantendonuma especie de
equillbrio, e tra<;ando essas linhas enigmaticas que sao as limites

politicos das terras. Peguem um mapa das grand s vins lIl' l'tlll\\ll\i·

ca<;ao, e vejam como foi tra<;ada de suI a norte a e tradll <1IIC lit1"1\

vessa os pajses para ligar uma bacia a outra, uma plnn l'i' II 111111\

outra, transpor uma cadeia de montanhas, passar por eima tk plltlll'~,
organizar-se. Voces percebem que e esse mapa que melh r l'Xpl'illll',

l1a rcla~ao do homem com a terra, 0 papel do signifieante.
Nao fa~a1110scomo aquela pessoa que se maravilhava c 111II

iato de que os cursos de agua passam precisamente pelas cidad 'c;.

Isso seria dar prova de uma tolice analoga a de nao ver que as
cidades foram formadas, cristalizadas, instaladas no no das cstradas.
E na sua encruzilhada, alias com uma pequena oscila~ao, que se
produz historicamente 0 que se torn a um centro de significa<;oes,
uma aglomera~ao humana, uma cidade, com tudo 0 que the impoe
cssa dominancia do significante.

Que sera que se passa quando nao a temos, a estrada principal,
e quando somos for~ados, para ir de um ponto a outro, a adicionar
os pequenos caminhos uns aos outros, os modos mais ou menos
divididos de agrupamentos de 'significa<;ao? Para ir deste ponto
aqucle, teremos a escolha entre diferentes elementos da rede, po-
dercmos fazer nossa rota assim ou assado, por diversas razoes,
cOlllodidade, vagabundagem, ou simplesmente errar na encruzilhada.

Disso varias coisas san deduzidas, que nos explicam 0 delfrio
do presidente Schreber. .

Qual e 0 significante que e posta em suspenso em sua cnsc
inaugural? E 0 significante procria9iio em sua forma mais problema-
tica, aquela que 0 proprio Freud evoca a proposito dos obsessivos.
que oao e a forma ser miie, mas a forma ser pai.

Convem aqui dete-los por um instante a fim de meditar sobre
isto: que a fun<;ao de ser pai nao e absolutamente pcnsavel na ex-
periencia humana sem a categoria do significante.

Que pode querer dizer ser pai? Voces conhecem as discuss6es
cruditas em que logo se entra, etnol6gicas ou outras, para saber Sc
os selvagens que dizem que as mulheres concebem quando estao
colocadas num tal lugar, tem realmente a no<;ao cientifica de qlll:

as mulheres se torn am fecund as quando copularam devidamcnll:.
Essas interroga~oes surgiram, contudo, para muitos como faz 'ntlo
parte de uma tolice perfeita, pois e dificil conceber animais IWlllil

nos bastante embrutecidos para nao percebcrem que, quando S' qllt'r
lcr crian~as, e preciso copular. A questao nao e essa. ;\ q 1I 'stIll
e que a injun~ao destes fatos - copular com uma mull1'1', qlll' vI.
porle em seguida alguma coisa durante urn certo t 'I11P) "Ill :1l'll

ventre, que esse produto acabe pol' ser ejetado - jall1ais t 'Ililillill I

par constituir a no<;ao do que e ser pai. Nao Jalo II 'Ill 11Ic.'1110 d'



todo 0 feixe cultural implicado no termo ser pai, falo simplesmcllte
do que e ser pal no sentido do procriar.

E precise urn efeito de retorno a fim de que 0 fato de copular
para 0 homem receba 0 sentido que ele tern real mente, mas ao qual
nenhum acesso imagimlrio e possivel, 0 de que a crian~a seja tanto
dele quanta da mae. E para que esse efeito de a~ao em retorno so
produza, e precise que a elabora~ao da no~ao de ser pai tenha sido,
por meio de urn trabalho que se produziu por todo urn jogo de
trocas culturais, levada ao estado de significante primeiro, e que
esse significante tenha sua consistencia e seu estatuto. 0 sujeito pbde
muito bem saber que copular esta realmente na origem de procriar,
mas a fun~ao de procriar enquanto significante e outra coisa.

Concordo com voces que nao levantei ainda completamente
'0 veu - deixo isso para a proxima vez. Para que procriar tenha
seu pleno sentiao, e precise ainda, nos dois sexos, que haja apreen-
sao, rela~ao com a experiencia da morte que da seu pleno sentido
ao termo procriar. A paternidade e a morte sac alias dois signifi-
cantes que Freud associa a proposito dos obsessivos.

o significante ser pai e 0 que constitui a estrada principal entre
as rela~oes sexuais com uma mulher. Se a estrada principal nao
existe, a gente se ve diante de urn certo numero de pequenos cami-
nhos elemeotares, copular e em seguida a gravidoez de uma mulher.

o presidente Schreber est a falto, segundo 0 que se sabe, deste
significante fundamental que se chama ser pai. Par isso e preciso
que ele comet a urn erro, que ele se embrulhe, ate pensar estar ele
proprio prenhe como uma mulher. Foi preciso que ele proprio se
imaginasse mulher, e ~ealizar numa gravidez a segunda parte do
caminho necessario para que, adicionando-se urn ao outro, a fun~ao
ser pai seja realizada.

A experiencia da couvade, par mais problematica que nos pa-
re~a, pode ser situada como uma assimila~ao incerta, incompleta
da fun~ao ser pai. Ela responde com efeito a uma necessidade de
realizar imaginariamente - OU ritualmente,' ou de antra forma -
a segunda parte do caminho.

Para levar urn pouquinho mais adiante ainda minha metMora
eu lhes direi - como fazem eles, aqueles que a gente chama o~
usuarios da estrada, qu~ndo nao ha a estrada principal, e que se trata
de passar par pequenas estradas para ir de urn ponto a outro? Eles
seguem os letreiros postos na beira da estrada. Isso quer dizer que,
ali onde 0 significante nao funciona, isso me poe a falar sozinho
a b~ira da estrada principa!. Ali onde nao ha a estrada, as palavras
escntas aparecem nos letrerros. Talvez seja, isso a fun~ao das aluci-

na~oes auditivas verbais de nossas alucina~oes 1i os I ,tl' 'irns
a beira de seu pequeno caminho.

Se suporilos que 0 significante per segue seu caminho sOl.lllho.
quer prestemos aten~ao a ele ou nao, devemos admitir gu' h6 '111

nos, mais ou menos eludido pela manuten~ao de significa~o 'S ti"
nos interessam, uma especie de zumbido, uma verdadeira zorra, COllI

que fomos estonteados desde a infancia. Por que nao concebcr que
no momento preciso em que saltern, em que se revelam deficientes os
enganchamentos daquilo que Saussure chama a massa amorfa d
significante com a massa amorfa das significa~oes e dos interesses,
a corrente continua do significante retoma entao sua independencia?
E entao, nesse zumbido que tao freqiientemente os alucinados
descreveom para voces nessa circunstancia, com esse murmurio
continuo d,essas frases, desses comentarios, que sac nada mais
do que a infinidade desses pequenos caminhos, os significantes se
poem a falar, a cantar sozinhos. 0 murmurio continuo dessas frases,
desses comentarios, nada mais sa<? do que a infinidade desses pe-
quenos caminhos.

E ainda uma sorte que eles indiquem vagamente a dire~ao.
Tentarei da proxima vez mostrar como tudo 0 que, no delirio,

se orquestra e se organiza segundo diferentes registros falados, reve-
la, em sua disposi~ao em camadas como em sua textura, a polari-
za~ao fundamental da falta repentinamente encontrada, repentina-
mente perce bid a, de urn significante.



do ser fascina qualquer um que se ponha a pensar. Essa cspccic de
afirma<;ao panica que espccifica nossa epoca nao podc dcixar de
aparccer em certos momentos como uma balan<;a e uma compcl1sa-
<;ao ao que exprime 0 termo tao familiar tapado, a saber, como sc
observa de maneira sentenciosa, um divorcio entre os prccol1ccitos
da ciencia quando se trata do homem, e a experiencia deste naquilo
.que seria sua autenticidade. As pessoas se esfor<;am par redescobrir
quc, seguramcnte, 0 que esta no fundo do pensamento nao e privi-
lcgio dos pensadorcs, mas que, no mcnor ato de sua existencia, 0

ser humano, sejam quais forem seus extravios sobre sua propria
existencia, continua scndo ainda assim, quando precisamente ele quer
articular alguma coisa, um ser abcrto.

E nesse nivel quc, segundo sc supoe, se conservam aqueles que
verdadeiramente pensam e que 0 dizem. Estejc1m certos em fodo 0

caso que nao e ai que eu me conservo, ainda que alguns tentcl11
difundir 0 pensamento contrario. Pelo menos, nao e nesse nivel que
se situa e sc concebe a realidade de que se trata quando e~plora-
mos a materia anaHtica.

Sem duvida e impossivel dizer algo de sensato sobre isso, a
nao ser para ressitwl-lo no que chamaremos as hiancias do ser.
Mas essas hiancias tomaram eertas formas, e e ai q que ha de pre-
eioso na experiencia analitica - ela sem duvida nao esta de modo
algum fechada para 0 lado radicalmentc questionador e question a-
vel da posi<;ao humana, mas traz a isso alguns determinantes. Natu-
ralmente ao se tomarcm esscs detcrminantcs como dcterminados,
precipita~se a psicanalise na via dos preconceitos da ciencia, que
deixa escapar toda a essencia da realidade humana. Mas ao se man-
terem simplesmente as coisas nesse nivel, e ao se deixar de coloc:'i-
las demasiado alto, pode-se dar a nossa experiencia a enfase justa
do que chama razao mediocre.

No proximo ano - a conferencia de Fran<;ois Perrier me pre-
cipitou ai, pois eu nao sabia 0 que faria -, tomarei como tema
do seminario a rela<;ao de objeto, ou pretendida como tal. Talvez
eu venha a introduzi-la por meio de uma compara<;ao dos objetos
da fobia e dos fctiches duas series de objctos dos quais ja na pri.
meira abordagem voces percebem como diferem em seu inventario.

Hoje, retomaremos as coisas ali onde as deixamos da llltima

POI"mas das hiancias.
o verba ser.
Do tu ao outro.
A tartaruga e as dais patos.
A entrada na psicose.

Come<;arci minha pequena fala<;ao semanal dcscompondo voces
mas em suma, quando vejo voces ai, gentilmente arrumadinhos

nu 1na epoca tao avan<;ada do ano, 0 que me vem a mcnte e antcs
est:e verso: Vaces e que sao os f ieis ...

Vou, contudo, retomar meu intento, que se relaciona a ultima
re14nHio da Sociedade.

E claro que se os caminhos aonde eu os leva podem conduzir
a alguma parte, eles nao san assim tao trilhados que voces nao
eX[l)erimentem algum embara<;o em mostrar que reconhecem 0 pon-
to onde alguem· se desloca. Isso nao e entretanto uma razao para
VGlC;esfica rem quietos - nem que fosse para mostrar que tem lima
id~ia da questao. Voces poderao, falando, mostrar algum embara<;o,
mll.s nao ganham nada se calando. Voces me dirao que 0 que ga-
nll~m com isso e que e em grupo que voces passam por tapados
e ~ ue, afinal de contas, dessa forma, e muito mais suportavel.

Nao se pode deixar a esse respeito de ficar surpreendido com
o ~ue certos filosofos, que san precisamente os do momento, e aos
q~:<.lisme refiro de vez em quando discretamente, tcnham formulado
qt~ 0 homem, dentre todos os entes, e um entc aberto. A abertura

A respeito da maneira como introduzi estas li~6es sobre 0
significante, disseram-me: Voce prepara isso de muito tempo antes,



sem duvida, e fatigante, niio se sabe muito bem aonde voce quer
chegar, mas apesar de tudo, retroativamente, a gente ve que havia
alguma relariio entre aquilo de que voce partiu e aquilo a que
chegou. Essa maneira de exprimir as coisas prova que nao se per-
derii nada em tomar a percorrer uma vez mais 0 caminho.

A questao esta limitada. Nao pretendo cobrir todo 0 intento
de uma coisa tao enorme quanta a observa~ao do presidente Schre-
ber, e com mais forte razao, 0 campo da paranoia em sua totali-
dade. Pre tendo aclarar apenas um pequeno campo, apego-me a al-
guns fenomenos sem reduzi-los a urn mecanisme que lhes fosse es-
tra:mo, ~em inseri-los a for~a na.s categorias em use, no capitulo
PSlcologla do program a de fl1asofm do secundario, tento relaciona··
los com no~oes urn pouco mais elaboradas concementes a realidade
da linguagem. Pre tendo que esse esfor~o seja tal que permita por
em outros termos a questao da origem, no sentido precise do deter-
minismo, ou na circunstancia, da entrada na psicose, 0 que compor-
ta, no fim de contas, determina~oes completamente etiologicas.

Ponho a questao - que sera preciso para que isso fale?
Ai esta, com efeito, um dos fenomenos mais essenciais da

psicose. 0 fato de exprimi-lo assim ja e capaz de afastar falsos
problemas, a saber: aqueles que se suscitam ao se dizer que, nas
psicoses, 0 isso e consciente. Dispensamos cada vez mais essa refe-
rencia, sobre ~ qual 0 proprio Freud sempre disse que, literal men-
te, nao se sabIa onde coloca-la. Do ponto de vista economico, nada
mais incerto que sua incidencia - e inteiramente contingente.
E portanto justamente na tradigao freudiana que nos colocamos
quando dizemos que, afinal de contas, a unica coisa que devemos
pensar e que isso fala.

Isso fala. Mas por que sera que isso fala? Por que sera que,
para 0 proprio sujeito, isso fala? Por que sera. que isso se apresenta
como uma fala, e que essa fala e isso, e nao e ele? Ja abordamos a
questao no nivel do tu, do tu afastado como me fizeram observar
ao qualeu chegara, ao tentar simbolizar para voces 0 significante:
par exemplo, da estrada principal. Esse ponto tu, vamos voItar a
ele ainda, pois que tambem e ali em tomo dele que se centrou
nosso progresso da ultima vez, e tambem certas obje~oes que me
foram feitas.

Detenhamo-nos neste tu, se e verdade, como pretendo, que e
em tome de um aprofundamento de sua fun~ao que se deve situar
a apreensao originaria daquilo a que connuzo voces e em que lhes
pedi que refletissem bem.

Na ultima vez, alguem me fazia a obje~ao gramatical de que
havia algo de arbitrario em aproximar tu es aquele que me seguiras

de tu es aquele que me seguira, os elementos nao sendo hom610gos.
Nao e do mesmo aquele que se trata nos dois casos, pois que tam-
bem 0 primeiro podia ser elidido, de tal forma que se destacaria
tu me seguiras.

Pode-se logo fazer a observa~ao de que tu me seguiras e uma
ordem. Tu es aquele que me seguiras, se 0 entendemos em seu sen-
tido pleno, nao e uma ordem, mas urn mandado, ele implica na
presen~a do outro alguma coisa de desenvolvido que supoe a presen-
~a. Todo um universo instituido pelo discurso esta aqui suposto, no
interior do qual tu es aquele que me seguiras.

Comecemos por nos deter primeiramente nesse tu, para fazer
a observac;ao, que tern ar de ser evidente, mas que nao e assim tao
comum, de que 0 dito tu nao tern nenhum scntido proprio.

Nao e simplesmente porque eu 0 endere~o indiferentemente a
qualquer um - eu 0 endere~o com efeito tanto a mim quanta
a voces, e quase a toda especie de coisas, posso tutear alguma
coisa que me e tao estranha quanta possivel, posso tutear um ani-
mal, posso tutear um ser inanimado - a questao nao esta ai.
Olhem bem 0 lado formal, gramatical, das coisas. :E alias aquilo
a que se reduz para voces toda especie de uso do significante.
Voces colocam ai, apesar de voces, significa~oes. Pode-se dizer que
voces acreditam nela, na gramatica! Toda a passagem de voces
pela escola se resume mais ou menos, cOmO ganho intelectual, em
ter-lhes feito acreditar na gramatica. Certamente, nao lhes disseram
que era isso, pois 0 objetivo nao teria sido alcan~ado.

Detenham-se portanto em frases como esta : se voce arriscar
uma olhadela fora, viio deita-lo por terra. Ou ainda: voce esta ven-
do a ponte, entiio voce vira a direita. 0 tu nao tem aqui de modo
algum 0 valor subjetivo de uma realidade qualquer do outro, e intei-
ramente equivalente a um sitio ou a um ponto - ele introduz a
condi~ao ou a temporalidade, tem 0 valor de uma conjun~ao.

Isso pode parecer-lhes arriscado, mas eu lhes garanto que, se
tivessem urn pouquinho de pratica da lingua chinesa, voces se con-
venceriam disso. Podemos divertir-nos rilUito com os caracteres
chineses, com aquele por exemplo que e 0 signo da mulher e 0 signa
da boca. 0 tu e alguem a quem a gente se dirige dando uma
ordem, isto e, como convem falar com as mulheres. Podemos
dizer mil outras coisas ainda, portanto nao nos demoremos, e limi-
temo-nos ao tu: 0 tu sob essa forma pode ser empregado para
formular a locu~ao como se, e sob uma outra forma ele e emprc-
gado para formular sem ambigiiidade nenhuma urn quando ou urn
se, introdutivo de uma condicional.



Se a c?i~a ~ menos cvidente em nossas Ifnguas, e se ternos
algumas reslstenCIaS em ~om~reender e admitir isso nos exemplos
que aca~o. de lhes d~r, e umcamente em func;ao dos preconceitos
da gramatlca, que os lmpedem dc entender. Os artificios da analise
etimologica e gramatical forc;am voces a colocarem esse tu na se-
gunda pessoa do singular. E claro, e a segunda pessoa do singular,
mas se trata de saber para que ela serve. Em outros termos, nosso
tu tern urn pa:entesco com elementos existentes nas Ifnguas chama-
das sem !tlexao, e que para nos tern a vantagem de servir urn
pouco para_nos abrir 0 esp~rit~..Elas disp5em, com efeito, de partf-
cula, que ~ao .os cunosos slgmflcantes cujos empregos, como os de
nosso tu, sao. smg~larmente miiltiplos, e algumas vezes de uma ampli-
tude que v.al at~ cngendrar em nossas gram<iticas racionais uma
certa .desonent~~ao. Bastaria alias escrever de uma maneira U1r..
pouqUl~110fonetlc.a :p~ra perceber que as diferenc;as de tonalidade
ou. de en~ase ~~ slg~lIflcante tu tern incidencias que van inteiramente
alem da Ident1~ICac;ao~a :p~ssoa, e que dela difcrem completamente
do ponto de VIsta da slgmfIcac;ao.

.. Dar ao tu uma autonomia de significado nao deixa de colocar
thfi~uldade. D}gamus que ele tern grosso modo urn valor de intro-
du~ao, d~ protase, como se diz, 0 que e posta antes. E a ma-
n~Ira n:als ge:al. de, designar 0 que precede 0 cnunciado do que
da sua ImportancIa a frase.

Haver~a mes~o outra coisa a ser dita se entrassemos no por-
m~~or. 3~ena preciso fazer u~n grande uso de formulas como tu n'as
qu a. . . da qual nos serVlmos para nos livrar de nosso interlo-
cutor., E algo que tem assim ~ao pouco a vcr com qu', que muito
espoIllanea~ente 0 lapso deslIza em fazer isso. Fazem disso algo
que se d~clma, que se inflete - 0 tu n'as qu'a ... nao tem valor
de red~c;ao desse algo que permitia algumas observac;5es semfmti-
-cas mIllto esclarecedoras.

o impo~tante e que voces e~tendam que a tu esta longe de tel'
urn valor umv.oc~, e qu~ e.l~esta longe de nos permitir hipostasiar
o outro. 0 tu e no sIgmflcante 0 que chamo uma maneira de
a~z~l~ar _0 outro, _de anzolea-Io no discurso, de enganchar-Ihe a
s~gniflcac;ao. Ele nao se confunde de modo algum com 0 alocuta-
flO,. a sab~~: a9ue1e co~ quem se fala. E evidente, pois que com
mu~t~ freq~e?Cla. ele esta ausente. Nos imperativos em que 0 £1[0-

cutano esta Imphcado da maneira mais manifesta. e em torno de
que se definiu urn certo registro da linguagem. dito locut6rio sim-
p.les, 0 tu nao. se mostra. Ha uma especie de limite que comec;a no
smal, quero dlzer no sinal articulado. Fogo! e incontestavelmente
lima frase, e basta pronuncia-Io para perceber que se trata de algo

que nao deixa de provocar alguma reac;ao. Depois vem 0 imperativo
vem, que nao necessita de nada. Urn estado a mais, e 0 tu esta
implicado, por '~xemplo, nesta ordem no futuro de que falava ainda
ha pouco, esse tu que e urn enganchamento no discurso, uma ma-
neira de situa-Io na curva da significac;ao que nos representa de
Saussure, paralela a curva do significante. 0 tu e a anzoleagern
do outro na onda da significac;ao.

Esse termo que serve para identificar 0 outro em urn ponto
dessa onda e, no fim de contas, se prosseguimos nossa apreensao,
c mesmo nossa metafora, ate seu termo radical, uma pontuac;ao.

Reflitam sobre isso, que esta particularmente evidenciado nas far-
mas das Ifnguas nao-secciomirias - a pontuac;ao e 0 que desempenha
£Ifesse papel de enganchamento mais decisivo, a ponto de que um
texto classico pode variaI' completamente conforme voces a ponham
em urn ponto au em outro. Diria mesmo que essa variabilidade
nao deixa de ser utilizada para aumentar a riqueza de interpretac;ao,
a variedade de sentido de um texto. Toda a intervenc;,ao que se
chama comentario em sua relac;ao com 0 texto tradicional joga
justamcnte sobre a maneira de apreender ou de fixaI', num caso
determinado, a pontuac;ao.

A questiio 6 esta: se 0 tu 6 urn significante, uma pontuac;ao
pela qual 0 Dutro e fixado em urn ponto da significac;ao, 0 que sera
preciso para promove-Io a subjetividade? Esse tu, nao fixado no
substrato do discurso, em seu puro carregar34 - esse tu que em
si mesmo nao 6 tanto 0 que designa 0 outro quanta 0 que nos
pcrmite operaI' sobre ele, mas que tambem esta sempre presente
cm nos em estado de suspensao, comparavel em tudo a esses otoli-
tos de que lhes falava outro dia, que, com urn pouco de artiffcio,
nos pcrmitem conduzir aqueles pequenos crustaccos com urn e1e-
troimi'i para onde quisermos - esse tu que para nos mesmos, na
I11cdida cm que 0 deixamos Iivres e em suspensi'io no interior de
nosso proprio discurso, 6 sempre suscetivel de exercer essa conduc;ao
contra a qual nada podemos, senao contraria-la e responder-lhe -
esse tu, 0 que e preciso para promove-lo a subjetividade, para que,
sob sua forma de significante, presente no discurso. elc se tome
de tal jeito que seja tido como suportando algo que e comparavel
£10 nosSO ego e que do mesmo modo nao 0 6, isto e, 0 mito de urn
nutro?

E essa a questao que nos interessa, pois que tamb6n nao e
assim tao espantoso ouvir as pessoas sonorizarem 0 discurso inte-
rior delas a moda dos psicoticos, urn pouquinho de nada a mais do
que nos mesmos 0 fazemos. Os fenomcnos de fuga das id6ias foram
observados desde ha muito tempo. Eles san companlveis em tudo



ao que recolhemos de testemunho da parte de urn psicotico, salvo
que 0 sujeito nao se ere sob 0 efeito de urn emissor de parasitas.

Diremos tolamentc que este tu sup6e urn outro que, em suma,
esUi al6m dele. Como isso se produz? E em torno da analise do
verbo ser que deveria se situar nosso proximo passo.

Coloquemos a questao - a que mom en to e por que mecanismo
() tu, tal como 0 definimos como pontua~ao, modo de engancha-
mento significante indeterminado, chega a subjetividade? Pois bern,
creio que 6 essencialmente quando ele esta preso na fun~ao copular
110 est ado puro, e na fun~ao ostensiva. E e por essa razao que
cscolhi as frases exemplares de que partimos - tu es aquele que ...

Qual e 0 elemento que, relevando 0 tu, 0 faz ultrapassar sua
func;ao, indeterminado por sucumbir a confusao, e come~a a fazer
dele, se nao uma subjetividade, pela menos alguma coisa que c.ons-
titui urn primeiro passo em direc;ao ao tu es aquele que me segUlras?
E 0 es tu quem me seguini. Esta ai uma extensao, e que implica na
verdade a assembleia presente de todos aqueles que, unidos ou nao
numa comunidade, se sup6em constituir 0 seu corpo, ser a su-
porte do discurso em que se inscreve a ostensao. Esse es tu corres-
ponde a segunda formula, a saber, tu es aquele que me seguira.

Tu es aquele que me seguira sup6e, a meu ver, a assemb16ia
imagim'iria daqueles que sao os suportes do discurso, a presenc;a
das testemunhas, e mesmo do tribunal diante do qual 0 sujeito rece-
be a advertencia ou 0 aviso ao qual 6 intimado a responder. Na
\'Ierdade, exceto respondendo eu te siga, isto e, obtemperando, mio
ha, nesse nivel, outra resposta possivel para 0 sujeito que a de guar-
dar a mensagem no proprio estado em que e a ele enviada, quando
muito modiflcando a pes soa, que a de inscreve-la como umelemento
de seu discurso interior, ao qual ele tern, seja la 0 que: pretenda,
de responder para nao segui-lo. Essa indicaC;ao, no terreno em que
ela 0 intima a responder, seria preciso, propriamente falando, que
justamente ele naa 0 siga absolutamente nesse terreno, is to e, que
ele se recuse a ouvir. Assim que ouve, ele 6 impelido a isso. A re-
cusa de ouvir e uma for~a da qual nenhum sujeito, salvo prepara~ao
ginastica especial, disp6e verdadeiramente. E justamentc nesse re-
gistro que se manifesta a forc;a propria do discurso.

Em outros termos, ao nive! a que final mente chegamos, 0 tu
e 0 outro tal como 0 fa~o ver em meu discurso, tal como 0
designo ou 0 denuncio, 6 0 outro na medida em que esta pre so
na ostensao em rela~ao a esse todos que sup6e 0 universo do
discurso. Mas, ao mesmo passo, tiro 0 outro desse universo, eu 0
objetivo ali, quando surge a ocasiao, eu designo a ele suas relac;6es
de objeto, por -pouco que ele s6 pec;a isso, como 6 a propriedade
do neur6tico. Isso pode ir bastante longe.

Observem que nao 6 uma coisa completamente inlitil dar as
pessoas 0 que ~las pedem. Trata-se simplesmente de saber se c
ben6fico. De fato, se isso tern incidentemente algum efeito. c na

Nao podemos esgotar tudo 0 que nos 6 proposto em torno da
analise deste verba ser, pelos filosofos que centraram a medita~ao
deles em torno da questao do Dasein, e especialmente 0 Sr. Hei-
degger, 0 qual come~ou a encara-lo sob 0 angulo gramatical e eti-
mologico nos textos bast ante fielmente comentados em alguns arti-
gos que 0 Sr. Jean Wahl lhes consagrou recentemente.

~ ~r. Heidegger da muita importancia ao significante, ao nivel
da anahse da palavra e da conjugac;ao como se diz correntemente,
digamos mais exatamente da declinac;ao. Em alemao como em fran-
ces, esse famoso verbo ser esta longe de ser urn verba simples, e
mesmo de ser apenas urn verbo. E evidente que a forma suis nao
6 da mesrna raiz que es, est, etes, e que fut, e nao ha tampouco
estrita . equiva~encia com a forma ete. Se fut tern seu equivalente
em latIm, aSSlm como suis, e a scrie est, ete vem de outra fonte,
d~ stare. A repartiyao 6 igualmente diferente em alemao, em que
smd se agrupa com bist, enquanto que em frances a segunda pessoa
esta agrupada com a terceira. Isolaram mais ou menos tres raizes
para as linguas europ6ias, aquelas que correspond em a somas, a e
e a foi, que se aproxima da raiz phusis em grego, que se relacio-
~a . a id6ia de vida e crescimento. Para as outras, 0 Sr. Heidegger
mSlste nas duas faces, Sten, que se aproximaria de stare, de manter-
sc de p6 sozinho, e Verbahen, durar, esse sentido estando assim
mesmo ligado a fonte phusis. Para 0 Sr. Heidegger, a id6ia de
manter-se creto, a id6ia de vida e a id6ia dc durar seriam portanto
~ que nos .mostraria uma analise etimologica completada pela ana-
lIse gramatIcaL e isso seria uma esp6cie de reduc;ao e de indeter-
min~c;ao lan~ada sobre 0 conjunto dcsses sentidos, que surgiria a
110~ao de ser.

Resumo, para lhes dar a id6ia da coisa. Devo dizer que uma
analise dessa ordem 6 antes de natureza a elidir, a mascarar aquilo
l'tn que 0 Sr. Hcidegger tenta nos iniciar, a saber, 0 que 6 absoluta-
mente irredutivel na func;ao do verba ser, a func;ao pura e sim-
plcsmente copulativa. Estariamos errados em crer que 6 por uma virada
!,roi~ressiva desses diferentes termos que cssa func;ao se isola.



mectida em que serve para completar-lhe 0 vocabuliirio. Aqucles
que operam com as rela<;6es de objeto creem desigml-las efetiva-
mente, e a urn tempo, e raramente, e par puro acaso, que um
efeito benefico acontece. Completar seu vocabulario pode permitir
ao proprio sujeito extrair a implica<;ao signifieante que constitui a
sintomatologia de sua neurose. Por isso as coisas sempre funcio-
naram melhor ainda pelo fato de que essa adjun<;ao de vocabul,i-
rio, esse Nervenanhang para exprimir-se no vocabuhirio de nosso
delirante, tinha conservado ainda algum frescor. Desde entao, aquilo
de que dispomos em nossos caderninhos como Nervenanhang perdeu
muito de seu valor, e nao preenche inteiramente a fun<;ao que se
poderia esperar quanta a re-subjetiva<;ao do sujeito pelo que designo
a opera<;ao de se extrair desta implica<;ao significante, na qual deli-
neamos a essenc~a e as proprias form as do fcn6meno neurotico.
Para manejar carretamente essa rela<;ao de objeto, seria precise
compreender que, nessa rela<;ao, 0 neurotico e, afinal de contas,
o objeto. E mesmo par essa razao que ele se perdeu como sujeito e
que ele se procura como urn objeto.

No ponto aonde chegamos, nao ha nenhuma medida comum
entre nos mesmos e esse tu tal como 0 fizemos surgir. Ha ostensao
far<;osamente seguida de reabsor<;ao, de injun<;ao seguida de dis-
jun<;ao. Para ter, nesse plano, e a esse nivel, uma rela<;ao auten-
tica com 0 outro, e precise que ele responda tu es aquele que eu
sou. Ai nos colocamos em sintonia com 0 seu diapasao, e e ele
que guia nos so desejo.

Tu es aquele que eu sou se presta ao jogo de palavras. E da
rela<;ao de identifica<;ao com 0 outro que se trata, mas se, com cfci-
to, nos guiamos um ao outro em nossa identificat;ao recfproca em
direc;ao de nosso desejo, forc,osamente nos nos encontraremos af,
e nos encontraremos de maneira incomparavel, porquanto e na me-
dida em que eu sou voce que eu sou - aqui a ambigiiidade e total.
Eu sou nao ~ somente seguir, e tambem eu sou, e voc'§, tu tis,a" c
tambem voce, aquele que, no ponto de encontro, me matara. Ali
on de 0 outro e tornado como objeto na relac.ao de ostensao, nao
podemos encontra-la como uma subjetividade equivalente a nossa
senao no plano imaginario, a plano do eu ou voce, um ou outro,
todas as confusoes sac possiveis quanta a relac;ao de objeto. 0 ob-
jeto de nosso amor nao e senao nos mesmos, e 0 tu es aquele que
me matas.

Observemos' 0 ensejo favonlvel que 0 significante nos oferecc
em frances, com as diferentes maneiras de compreender tu es. Po-
demos usa-Io indefinidamente. Se eu Ihes dissesse que nos 0 faze-
IllOS 0 dia todo - ao inves de dizer to be or not. .. to be or ...

pode-se dizer tu es aquele que me. .. tu tis. .. etc. It 0 fund amen to
da relas;ao com 0 outro. Em toda identificat;ao imaginaria, 0 tu CS
,'l1ega par fim a. destrui<;ao do outro, e inversament~, pOl"que essa
dcstruit;ao esti ali simplesmente em forma de transferenc1a, se ocuI-
la no que chamaremos a tutealidade. .

Teria podido trazer-lhes a esse respeito uma analise partJ~ular-
mente desoladora e estupida do tipo da que se acha no celebre
Meaning of Meaning, que chega por fim a coisas vertiginosas ,no
genero zumbido. Do mesmo modo, quanta a essa passagem cele-
bre em que se trata de incitar as pessoas ~ue, tern urn pequeno co-
me<;o de virtude a tel' pelo menos a coerencJa de completar-lhe 0
campo. Urn deles diz algo assim: Tu que niio podes jllportar 0 tll,
mate-me. E uma coneep<;ao razoavel - se tu nao podes suportar
a verdade do tll, tu podes sempre ser design ado par aguilo .q.ue tn
es, ou seja, urn velhaco, Se tu· queres 0 r~sp~ito d,e teus v1Zlnhc:.s,
cleva-te ate a noc.ao das disti'mcJas normalS, lStO e, a um.a nos;ao
geral do outro, da ordem do mundo e da lei. Esse tll pareccu de~-
coneertar os comentadares, e na verdade pen so que nossa luteal!-
dade de hojc tornara voces familiarizados com 0 rcgistro de que
se trata. .

Fat;amos 0 passo seguinte. Trata-se de que 0 outro seJa rec?-
nhecido como tal. Que sera preciso portanto para que 0 outro sCja
reconhecido como tal? 0 que sera que e esse outro? E, afi11al ~e con~
tas, 0 outro enquanto ele figura na frase de mandado. E al que c
preciso nos deter urn momento. . . .

o reconhecimento do outro nao constltUJ uma passagem 1l1(1-

cessivel, pois que tambem vimos que a alteridade ev~neseente da
identifica<;ao imaginaria do eu nao ~ncontra ,0 tu ~e~ao. num mo-
menta limite onde nenhum dos dOIS podera subslstlr Junto com
o outro. 0 Outro, com A maiusculo, e precise realmente que ele
seja reconhecido alem dessa relat;ao, mesmo ~ecfproca, ~e cxclu-
sao, e preciso que, nessa relat;ao evanescente, s,eJa re~onhecldo com.o
tao impegavel quanto eu, Em outros termos, e preclso que el? ~eJa
invocado como aquilo que dele proprio ele na?, conhcce. E Jlj~."

tamente 0 sentido de tu tis aquele que me segulras. , . ,
Se voces olharem de perto, sc ill es aquele que me scgwYaS e

delega~ao, e mesmo consagra<;ao, e na medida em que a resposta
nao 6 um jogo de palavras, mas um eu te sig?, eu SOil, eu SlgO 0

que tu acabas de dizer. Ha um us~ da tercelra pessm~. absolut<1-
mente essencial ao discurso na medlda em que ele deslgna 0 que
6 0 proprio sujeito, is to e, 0 que !oi. dito, Eu ,SOil isso, 0 que lU

acabas de dizer, 0 que na circul1stancIa quer dlzer exatamente --
eu sou bem precisamente 0 que eU ignoro, pois 0 que tu acabas de
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dizcr e absotutamente indeterminado, ell nao sei aonde tll me con-
d.uziras. A resposta plena ao tu es aquele que me seguiras e eu 0
sigo.

Voces conhecem a fabula da tartaruga e dos dois patos. A tar-
taruga chega naquele momenta crucial em que os patos the pro-
pusera~ conduzi-Ia as Americas, e todo 0 mundo espera ver a tar-
tarugumha engatada ao bastao de viajante - A rainha? diz a tar-
~aruga, sim, ~ verdade, eu a sigo. Pic!J.on se coloca ~esse ponto
Imensas questoes para saber se se trata de uma rainha no estado
abstrato ou de uma rainha concreta, e especuia de maneira descon-
c.ertante .pa.~~ .alguem que tinha alguma finura em materia grama-
tIcal e hngurstrca, a ponto de saber se ela nao teria de ter dito eu
si.go eta.. Se ela havia falado de uma rainha existente, teria podido
d~zer murta~ coisas, pOI' exemplo, eu sigo a rainha, mas ja que ela
dlZ eu a SlgO, refenndo-se aquilo de que voces acabam de falar
nao ha nenhuma distinc;ao a ser introduzida, basta saber que ess~
a concerne ao que esta implicado no discurso.

o que e~ta implicado no discurso e aquilo justamente de que se
tr.~ta. E preCIS? nos deter pOI' urn momenta nessa fala inaugural do
dI~lo~o, e medIr a enormidade do tu es aque[e que me seguiras. E ao
propfolO.tu que nos enderec;amos enquanto desconhecido. E isso que
constItur 0 se~ desemba~a?o, sua fon;a tambein, e tambem que ele
pass~ de ,tu es. ao segulras da segunda parte nela persistindo. Ele
p:rslste al yre~lsamente porque no intervalo pode fazer falta. Nessa
formula, nao e portanto a u~ ~~,enquanto eu 0 fa!(o ver, que me
endere<;o, mas a todos os sl~mflcantes que comp6em 0 sujeitoao
q~al eu estou .contraposto. DlgO todos os significantes que ele pos-
SUl,?",~smo e mclusive seus sintomas. E a seus deuses como a seus
de~omos que ~os endere<;amos, e e por essa razao que essa ma-
nelra de enunClar a senten!(a que chamei ate 0 momento 0 man-
d~do, e~ ~ chamarei a partir de agora a invoca<;ao com as conota-
<;oes rehglOsas do termo.

A invoca9ao nao e uma formula inerte. :E aquila por que eu
fa<;o passar no outro a fe que e a minha. Nos bons autores talvez
e?J Cicero, a invoca<;ao, em sua forma reIigiosa original, ,e uma
formula verbal pOI' que se tenta, antes do combate, tomar favora-
vel, 0 que eu chamava ainda agora os deuses e os dem6nios os
deuses do ini~igo, os significantes. :E a eles que a invoca<;ao se' en-
d.ere<;a,e por ISS() pense que 0 termo invoca<;ao e proprio para de-
sIgnaI' a. fo:.ma mais ~levada da frase, onde todas as palavras que
pronunclO sac verdadelras palavras, sac vozes evocadas as quais cada
lima das frases deve responder, a divisa do outro verdadeiro.

Voces acabam de ver em que 0 tu depende do significantc

como tal. :E do nivel do significante vociferado que depcndem a
natureza e a qualidade do tu que e chamado a responder. Dai,
quando 0 significante que porta a frase faz falta aquela, 0 ell 0

sigo que responde a voces so figura uma interroga!(ao eterna. Tu res
aquele que me... 0 que? No limite, e a reduc;ao ao nivcl prccc-
dente - tu es aquele que me ... tu es aquele que me ... , etc., tu es
aquele que me... matas. 0 iu reapareee indefinidamente. 0 mes-
mo acontece cada vez que, no apelo proferido ao outro, 0 sig-
nificante cai no campo que e excluido para 0 outro verworfen, ina-
cessivel. 0 significante produz naquele momento uma rcdw;ao, mas
intensificada, a pura rclac;ao imaginaria.

E 0 momento precisamente em que sc situa esse fenomel1o tao
singular que feztodos os comentadores do presidente Schreber co-
<;arem a cabe<;a, 0 perplexifieante assassinato d'almas, como elc se
cxprime.

Esse fen6meno, que e para cle 0 sinal de entrada na psicose,
pode tomar para nos, comentadores-analistas, toda espeeie de sig-
nificac;6es, mas 0 unieo lugar em que ele pode ser eolocado e no
campo imaginario. Ele se relaciona com 0 eurto-circuito da rela-
C;ao afetiva, que faz do outro um ser de puro desejo, 0 qual nao
pode ser pOl' eonseqiicncia, no registro do imaginario humano, se-
nao um ser de pura interdestruic;ao. Ha ai uma relaC;ao purarnentc
dual, que e a fonte mais radical do proprio registro da agressivi-
dade. Freud, alias, nao deixou de perceber isso, mas ele 0 comen-
tou no registro homossexual. Esse texto nos traz mil provas do
que eu avan<;o, e isso e perfeitamente coerente com nossa definic;ao
.da fonte da agressividade, e seu surgimento quando se acha curto-
circuitada a relac;ao triangular, edipiana, quando esta e reduzida a
sua simplifica<;ao dual. .

Sem duvida nos faltam no texto os elementos que nos perm i-
tiriam examinar mais de perto as rela<;6es de Schreber com 0 pai,
com tal suposto irmao que Freud tambem leva muito em conta.
Mas nao temos necessidade de mais nada para compreender que is
obrigatoriamente pela rela<;ao puramente imaginaria que deve pas-
sar 0 registro do tu no momento em que ele e evocado, invocado,
chamado pelo Outro, pelo campo do Outro, atraves do surgimen-
to de um significante primordial, mas exclufdo para 0 sujeito. Esse
significante, nomeei-o na ultima vez - tu es aquele que e, ou qUl~
sera, pai. Como significante, ele nao pode em caso algum ser aco-
lhido na medida em que 0 significante representa urn supoTte inde-



terminado em torno do qual se agrupa e se eondensa urn certo mi~
mero, nao exatamente de significagao, mas de s6ries de significa-
goes, que vem convergir atrav6s e a partir da existencia desse sig-
nificante.

Antes que h,,!ja 0 Nome-do-Pai, nao hav!a pai, havia tod~s as
esp6cies de outras coisas. Se Freud escreveu Totem e etabu, 6 qu.e
ele pensava entre vel' 0 que havia, mas seguramente, antes que 0

termo pai se tenha instituido num certo registro, historicamente nao
havia pai. Eu so lhes dou ai essa perspectiva a titulo de pura con-
cessao, pois ela nao me interessa em esp6cie alguma de grau. Eu
nao me interesso pela pre-historia, a nao ser para realgar que 6
bastante provavel que urn certo numero dos significantes essenciais
faltava ao homem de Neanderthal. Inutil ir procurar tao longe, pois
cssa falta, nos podemos observa-la nos sujeitos que estao a nosso
a1cance.

abservem esse momenta crucial com atet19aO e voces poderao
delinear essa passagem em toda entrada na psicose - 6 0 momenta
em que do outr9 como tal, do campo do outro, vem 0 apelo de um
significante essencial que nao po de ser acolhido.

Em uma de minhas apresentagoes de caso, aconteceu-me mos-
trar um antilhano cuja historia familiar punha em evidencia a pro-
blematica do ancestral original. Era 0 frances que vinha se meter
pOl' 1<i,uma especie de pioneiro, que tivera uma vida extraordina-
riamente heroica, misturada de altos e baixos extraordinarios da
fortuna, e que se tornara 0 ideal de toda a familia. Nosso antilhano,
muito desarraigado pelas bandas de Detroit, onde levava uma vida
de artesao bastante folgado, se ve um dia na posse de uma mulher
que the anuncia que vai tel' um bebe. Nao se sabe se 6 dele ou
nao, mas 0 que 6 verdade 6 que no prazo de alguns dias eclodem
suas primeiras alucinagoes.

Mal the an.unciaram voce vai ser pai, uma personagem lhe
aparece, dizendo-lhe: voce e Silo Tomas. Devia tratar-se, creio, de
Sao Tomas 0 c6tico, e nao Sao Tomas de Aquino. As anunciagoes
que seguem nao deixam nenhuma duvida - elas vem de Elisabeth
aquela a quem anunciaram muito tarde em sua vida que cIa i~
estar prenhe de uma crianga.

Em suma, esse caso demonstra muito bem a conexao do regis-
tro da paternidade com a eclosao de revelagoes, de anunciagoes
concernentes a geragao, ou seja, 0 que precisamente 0 sujeito nao
pode literalmente conceber, e nao 6 pOl' acaso que emprego essa
palavra. A quesHio da geragao, termo de especula«ao alquimica,
csta sempre ali prestes a surgir como uma resposta de desvio, uma
tcntativa de reconstruir 0 que nao e admissfveI para 0 sujeito psi.

cotico, para 0 ego cujo poder e invocado sem que ele possa, pro-
priamente falando, responder. . .. .

Dai, al6m de todo significante que possa ser slgnifIcatIvo pa~a
o sujeito, a resposta nao pode ser senao 0 uso permanente .. e dl-
rei, constantemente sensibilizado, do significante em seu conJunto.
abservamos, com efeito, que 0 comentario memorizante que acom-
panha todos os atos humanos se acha logo vivificado, sonorizado
sob suas form as mais vazias e mais neutras, e se torn a 0 modo de
relagao ordinario do ego que nao pode encontrar seu abonador no
significante ao nivel do qual ele 6 chamado.

Precisamente porque ele 6 chamado no mesmo Iugar onde nao
pode responder, a unica forma de reagir que possa liga-lo a hu-
manizagao que ele tende a per'der 6 perpetuamente se presentificar
nesse pequenino comentario do corrente da vida que fa~ 0 texto
do automatismo mental. a sujeito que transpos esse limite nao tern
mais a seguranc;a significativa costume ira, senao grac;as ao acom-
panhamento pelo perpetuo comentario de seus gestos e atos.

Esses fenomenos apresentam no caso do presidente Schreber
um carater excessivamente rico, mas nao s,ao particulares a ele,
pois que eles entram na definic;ao mesma do automatismo mental.
1sso justifica 0 proprio uso da palavra automatismo, que foi tao
utilizada na patologia mental sem que se soubesse muito hem 0 que
se dizia. a termo tern urn sentido bastante preciso .em neurologia,
onde qualifica certos fen6menos de liberag,ao, mas sua retomada
analogica em psiquiatria continua sendo pelo menos problematica.
E contudo 0 termo mais justo na teoria de Cl6rambault, se voces
pensam na distinc;ao, hoje completamente esquecida, que faz Aris-
toteles entre 0 automaton e a fortuna. Se vamos direto ao signifi-
cante, isto 6, nessa circunstfmcia, com todas as reservas que com·-
porta uma tal refer encia, a etimologia, vemos que 0 automaton 6 0

que verdadeiramente pensa pOl' si niesmo, sem vinculo com este
al6m, 0 ego, que da seu sujeito ao pensamento. Se a linguagem
fala sozinha, esta ai justamente a oportunidade, ou nao, de utilizar
o termo automatismo, e 6 0 que da ao termo que de Cl6rambault
usava, sua ressonancia autentica, seu lade satisfatorio para nos.

a que acabamos de pOl' em evidencia nos pennitira verda
proxima vez 0 que falta a cada um dos dois pontos de vista de-
senvolvidos pOl' Freud e pela Sra. Ida Macalpine.

Freud supoe uma homossexualidade latente que implicaria uma
posic;ao feminina - e ai que esta 0 saito. Ele fala de uma fantasia
de impregnac;ao fecundante como se a coisa fosse evidente, como
se toda aceitagao da posic;ao feminina implicasse al6m disso esse
registro tao desenvolvido no delirio de Schreber, e que termina pOl'



fazer dele mulher de Deus. A teoria de Freud e que a unica forma
para Schreber de eludir 0 que resulta do temor a castra~ao, e a
Entmannung, a evira~ao ou simplesmente a desmasculiniza~ao, a
transforma~ao em mulhet - mas DOfim de contas, como 0 pro-
prio Schreber observa em alguma parte, nao seria melhor ser
uma mulher espiritual que urn pobre homem, infeliz, oprimido, e
mesmo castrado? Em suma, e numa amplifica~ao do tamanho do
universo que se acha a solu~ao do conflito introduzido pela homos-
sexualidade latente.

Grosso modo, a teoria de Freud e aquela que melhor respeita
o equilibrio do progresso da psicose. Todavia, e certo que as ob-
je~aes da Sra. Macalpine tern 0 merito de dar a replica a Freud,
c mesmo de completar uma parte de sua teoria. Ela pae em evi-
dencia, como determinante no processo da psicose, UIl1 fantasm a
de gravidez, evocando assim uma simetria rigorosa entre as duas
grandes faltas que podem manifestar-se a titulo neurotizante em
cada sexo. Ela vai muitissimo longe nessa dire~ao, e diz coisas
muito divertidas, que 0 texto permite sustentar, mesmo a evoca~ao
no segundo plano de uma civiliza~ao heliolitica, cujo simbolo fun-
damental seria 0 sol, considerado como feminino e encarnado na
pedra, simbolo simetrico da promo~ao do falo na teoria chissica.
Podemos encontrar 0 seu abonador no termo do proprio nome da
sociedade onde Schreber e hospitalizado, Sonnenstein.

A todo momento nas amilises concretas das pessoas menos
ncuroticas, damos com essas diabruras, essas zombarias do signi-
ficante, onde vem produzir-se coincidencias singulares de homo-
nimias estranhas vindas de todos os cantos do horizonte, e que pa-
recem dar uma unidade, pOl' outro lado algumas vezes impercep-
tivel, tanto ao conjunto do destino como aos sintomas do sujeito.
Seguramente menos que alhures, convem recuar diante da investi-
ga<;:aoquando se trata do momenta de entrada na psicose.

Antes de acabar, gostaria de chamar-lhes aten~ao para a pala-
vra significativa, e mesmo infeliz, que Flechsig dirige a Schreber
pOl' ocasiao de sua recaida, quando este chega extremamente per-
turbado para a sua consulta. Flechsig ja foi al~ado pOl' ele ao valor
de urn eminente personagem paterno. Ja houve antes urn alerta
ou suspensao da fun,<ao da paternidade, sabemos pOl' seu testemu-
nho que ele esperou tornar-se pai, que sua mulher, no intervalo de
oito anos que separou a primeira crise da segunda, teve varios abor-
tos espontaneos. Ora, Flechsig diz a ele que, desde a ultima vez,
fizcram-se enormes progressos em psiquiatria, e que se vai bota-Io
IIlIIll dcsses soninhos que vai ser bem fecundo.

Talvez isso fosse justamente a coisa que nao se devia dizer.
A partir daquele momenta 0 nosso Schreber nao dorme mais, e
naquela Doite tenta se enforcar.

A rela~ao de procria<;:ao esta, com efeito, implieada na rela-
«;ao do sujeito com a morte.

E 0 que eu reservo na proxima vez.



e a estrutura da fala. Tambem ai, trata-se de liberar esse meca-
nismo transferencial de nao sei que confusas e difusas rela~oes de
objeto.

Por hlp6tese. cada vez que lidamos com urn disturbio consi-
dcrado em sua globalidade como imaturo, enquadramo-nos numa
serie desenvolvimental linear que deriva da imaturac;ao da relac;ao
de objeto. Ora, a experiencia mostra que essa unilinearidade con-
duz a impasses, a expliea~oes insuficientes, imotivadas, que se su-
perpoem de tal maneira que nao permitem distinguir os casos, e,
no primeiro plano, obliteram a diferen~a entre neurose e psicose.
Por si s6, a experiencia do delirio parcial se op6e ao que se fala
como imatura~ao, e mesmo regressao, ou como simples modifi-
cac;ao da rela~ao de objeto.

A mesma coisa se passa assim se fizermos referencia apenas
as neuroses. Veremos no proximo ana que a no~ao de objeto nao
c univoca. quando come~arei por opor 0 objeto das fobias ao
objeto das pervers6es. Isso significara retomar, ao nivel do com-
partimento, 0 objeto, 0 problema das rela~6es do sujeito com 0

outro, que sao, tratando-se das psicoscs, dois termos opostos.
Da ultima vez eu os deixci diantc de duas descri<;6es opostas,

a de Freud e a de uma psicanalista que tern seus meritos, e que,
par representar as tendencias mais modern as, teve ao menos a van-
tagem de faze-lo inteligentemente.

Rcsumamos rapidamente a posic;ao de Freud sobre 0 sujeito
do delirio de Schreber, as obje~6es que contrap6em a ele, e veja-
mos se se chegou a esbo~ar 0 menor come~o de melhor solu~ao.

Para Freud, dizem-nos, 0 delirio de Schreber esta ligado a ir-
rup~ao da tendencia homossexuaJ. 0 sujeito a nega, defende-se con-
tra ela. No casu dele, que nao e 0 de um neur6ti~o, essa negac;ao
rcdunda no que poderiamos chamar uma erotomania divina.

Voces sabem como Freud reparte as diversas denegac;oes da
tcndencia homossexuaJ. Ele parte de uma frase que simboliza a si-
tuac;ao - eu 0 amo, a ele, um homem. Ha mais de uma maneil'a
de introduzir a denega~ao nessa frase. Pode-se dizer, por exemplo,
niio sou eu que 0 amo ou niio e a ele que eu amo, ou ainda, niio e
de amar que se trata para mim, eu 0 odeio. E alias tamb6m, nos
diz ele, a situa~ao nao 6 jamais simples, e nao se limita a uma sim-
ples reversao simbolica. Por razoes que ele considera como sufi-
cientemente implicit as, mas sobre as quais, na verdade, ele nao in-
siste, produz-se uma reversao imaginaria da situa~ao somente numa
parte dos tres termos, isto 6, por exemplo, que eu 0 odeio se trans-
forme em ele me odeia por proje~ao. No nosso caso, nao e a
ele que eu amo, e um outro, urn grande Elc, 0 proprio Deus, se

PrelJalencia da castra9iio.
Ida Macalpine.
Simbolizar;iio natural e sublimar;iio.
o arca-iris.
Inserido no pai.

Eu nao sei muito bem por que parte come~ar para terminar
este curso. Por via das duvidas, coloquei no quadro para voces
dois pequenos esquemas.

o primeiro e antigo. E uma esp6cie de grade sohre a qual
tentei no inicio deste ana mostrar-lhes como se coloca 0 problema
do delirio se queremos estrutura-Io na medida em que ele parece
ser uma rela~ao ligada por alguma parte a fala. 0 segundo desses
esquemas 6 totalmente novo, e irei me referir a ele daqui a pouco.

o que avancei este ana estava centrado pela preocupac;ao de
tamar a insistir na estrutura do delirio. 0 delirio pode ser
considerado como uma perturbac;ao da rela<;ao com 0 outro. e ele
esta portanto· ligado ao mecanismo transferencial. Mas quis mostrar-
lhes que ele se aclarava em todos os seus fenomenos, e creio mes-
mo poder dizerem sua dinarnica, em referencia as fun~oes



inverte em ele me ama, como em toda erotomania. E claro que
Freud nos indica que a safda terminal da defesa contra a tendencia
homosscxual nao pode ser compreendida sem uma reversao muito
avan~ada do aparelho simb6lico.

Tudo pode, portanto, parecer girar em torno da defesa. E prc-
ciso sem duvida que ela seja bem intensa para precipitar 0 sujeito
em prova~oes que levam a nada menos que a desrealizagao, nao
s6 do mundo exterior em geral, mas das pr6prias pessoas que 0

cercam, mesmo aos mais pr6ximos, e do outro como tal, 0 que
imp:\icara toda uma reconstrugao delirante, depois disso 0 sujeito
ressituara progressivamente, mas de uma forma profundamente per-
turbada, urn mundo onde ele podera se reconhecer, de maneira
igualmente perturb ada, como destin ado - num tempo projetado na
incerteza do futuro, pOl' urn prazo indeterminado mas certamente
nao-ultrapassavel - a tornar-se sujeito pOl' excelencia de urn mi-
lagre divino, ou seja, a ser 0 suporte e 0 receptaculo feminino de
uma recriagao de toda a humanidade. 0 delirio de Schr,eber se apre-
senta em seu acabamento com todas as caracterfsticas megalomania-
cas dos delirios de redeng,ao em suas form as mais desenvolvidas.

o que e que da conta dessa intensidade da defesa? A expli-
ca~ao de Freud parece estar contida inteiramente na referencia ao
narcisismo. A defesa contra a tendencia homossexual parte de urn
narcisismo ameagado. A megalomania represent a 0 meio pelo qual se
exprime 0 ternor narcfsico. A ampliagao do eu do sujeito as di-
mensoes do mundo e urn fato de economia libidinal que se acha
aparentemente todo no plano imagimirio. 0 sujeito que se torna 0
objeto do amor do scr supremo pode pOl' conseqiiencia abandonar
o que lhe parecia a primeira vista 0 mais precioso do que ele de-
via salvar, a saber, a marca de sua virilidade.

Mas, afinal de contas, eu 0 sublinho, 0 piva, 0 ponto de con-
curso da dialetica libidinal, ao gual se referem 0 mecanismo e 0

desenvolvimento da neurose em Freud, e 0 tema da castragao. E a
castragao que condiciona 0 temor narcfsico. E pela aceitagao da
castrac,:ao que 0 sujeito deve pagar urn prego tao pesado quanta
esse remanejamento de toda a realidade.

Dessa prevalencia, Freud nao abre mao. E na ordem material,
explicativa da teoria freudiana, de urn extrema a outro, uma in-
variante:>6,uma invariante prevalecente. No condicionamento te6ri-
co do interjogo. subjetivo em que se inscreve a hist6ria de urn fe-
nameno psicanalitico qualquer, ele nunca subordinou, nem mesmo
relativizou, a sua posigao. E em totno de Freud, e na comunidade
analitica, que se quis dar-Ihe simetricos, equivalentes. Mas, em sua

obra, 0 objeto falico tern a posigao central na economia libidinal,
tanto no hornem como na mulher.

Esta af uin fato totalmente essencial, caracterfstico de todas
as teoriza~6es dadas e mantidas pOl' Freud - seja qual for 0 rcma-
nejamento que ele tenha introduzido em sua teorizagao, atraves de
todas as fases da esqucmatiza~ao que pode dar da vida psfquica,
a prevalencia do centro falico jamais foi modificada.

Se ha alguma coisa que e verdadeira nas observag6es da Sra.
Macalpine - e e nao obstante a unica que ela de fato nao evi-
dencia -, e que efetivamente jamais se trata de castra~ao em
Schreber. 0 termo latino que serve em alemao, eviratio-Entmannullg,
quer dizer, no texto, transforma9iio, com tudo 0 que esta palavra
comporta de transi~ao, em mulher - nao e absolutamente castra-
gao. Nao importa, a analise de Freud faz girar toda a dinamica
do sujeito Schreber em torno do terna da castragao, da perda do
objeto faIico.

Devemos constatal' que mesmo atraves de certas fraquezas de
sua argumenta~ao, que se devem ao uso de termos que so tern seu
lugal' na dia16tica imaginal'ia do nal'cisismo, 0 elemento essencial
em jogo no conflito e 0 objeto viril. S6 ele nos permite l'itmar e
compreender as diferentes etapas da evolugao do delirio, suas fases
e sua constru~ao final. Ainda mais, podemos notal' de passagem
toda especie de finuras, deixadas encetadas, nao completamentecx-
ploradas. Freud nos mostra, pOl' exemplo, que a projegao par si
s6 naa pade explical' 0 delil'io, que nao se trata af de um reflexo
em espclho do sentimento do sujeito, mas que e indispensavel de-
terminal' af suas etapas e, se e possivel dizer, num dado momenta,
uma perda da tendencia, que envelhece. Ao Iongo do ano, insisti
muito sobre. isto: aquilo qu,e foi recalcado dentro reaparece fora,
ressurge num plano por detras, - e nao dentl'o de uma cstrutura
simples, mas de uma posigao, se e possivel dizer, interna, que faz
com que 0 pr6prio sujeito, que se julga ser no caso presente 0

agente da perseguigao, seja ambiguo, pl'oblematico. Em sua primeira
abordagem, ele e apenas 0 representante de urn outl'o sujeito que
nao s6 permite, mas sem duvida alguma age, em ultima instancia.
Em suma, ha ai urn escalonamento na alteridade do outro. E urn
dos problemas sobre os quais Freud na verdade nos conduz, mas
onde ele se detem.

Ida Macalpine, depois de outros, mas de maneira mais coeren-
te que outl'os, objeta que nada permite .conceber que esse delfrio
sup6e a maturidade genital, se ouso assim dizer, que explicaria 0

temol' da castragao. A tendencia homossexual esta lange de ma-



nifestar-se como primaria. 0 que vemos desde 0 inicio SaD sinto-
mas, primeiramen.te hipocondriacos, que saD sintomas psicoticos.

Encontra-se ai sem dificuldade esse algo de particular que esta
no fundo tanto da relae;ao psicotica como dos fenomenos psicosso-
maticos com os quais essa clinica se ocupou de modo todo espe-
cial, e que para ela SaD certamente a via de introdue;ao a fenome-
nologia desse caso. E ai que ela pode ter a apreensao direta de
fenomenos estruturados de modo bem diferente do que se passa
nas neuroses, a saber, onde ha nao sei que impressao ou inscrie;ao
direta de uma caracteristica, e mesmo, em certos casos, de um
conflito, no que se pode chamar 0 quaaro material que apre-
senta 0 sujeito enquanto ser corporeo. Urn sintoma tal como uma
erupe;ao, diversamente qualificada dermatologicamente, da face,. se
mobilizara em fune;ao de tal aniversario, por exemplo, de manelra
direta sem intermediario e sem dialetica alguma, sem que nenhuma
interp~etae;ao possa marcar sua correspondencia com alguma coisa
que seja do passado do sujeito.

Esta ai sem duvida 0 que impeliu Ida Macalpine a colocar
o problema muito singular das correspondencias. diretas entre 0

simbolo e 0 sintoma. 0 aparelho do simbolo e de tal modo ausen-
te das categorias mentais do psicanalista de hoje ,em dia que e s6
por intermedio de uma fantasia que podem ser concebidas tais re-
lae;6es. E alias tambem, toda a sua argumentae;ao consistira em
relacionar 0 desenvolvimento do delirio com urn tema fantasma-
tico, uma fixae;ao origimiria - original, segundo 0 termo corrente
de nossos dias - pre-edipica, sublinhando que aquilo que sustenta 0
desejo e essencialmente urn tema de procriae;ao, mas perseguido
por ele mesmo, assexuado em sua forma, nao acarretando condi-
e;6es de desvirilizae;ao, de feminizae;ao, senao como uma cspecie de
conseqiiencia a posteriori da exigencia de que se tratava. 0 sujeito
e concebido como nascido so na relae;ao da criane;a com a mae,
antes de toda constituie;ao de uma situae;ao triangular. E entao que
ele veria nascer em si proprio uma fantasia de desejo, desejo de
igualar a mae na sua capacidade de fazer uma criane;a.

Ai esta toda a argumentae;ao da Sra. Macalpine, que nao
tenho por que prosseguir aqui na riqueza de seus pormenores, ja
que ela esta ao alcance de voces no prefacio e no posfacio bem
alentados da edie;ao que ela fez em Ingles do texto de Schreber.
o importante e perceber que essa elaborae;,ao se liga a uma certa
reorientae;ao de toda a diaIetica analltica que tende a fazer da eco-
nomia imaginaria da fantasia das diversas reorganizae;6es, desor-
ganizae;oes, reestruturae;oes, desestruturac;oes fantasmaticas, 0 pontu
pivo de todo progresso compreensivo e tambem de todo progresso

terapeutico. 0 esquema atualmente aceito de maneira Hio corriqueira,
frustrac;ao-agressividade-regressao, esta no fundo de tudo 0 que a
Sra. Macalpine supoe poder explicar desse delirio. . . .

Ela vai muito longe nesse seiltido. Nao ha, 9-IZ ela, declmw.
crepusculo do mundo, e, num dado m~mento, d~sordem qu~se de
confusao mental das apreensoes. da reahdade, se~ao porque e pr~-
ciso que 0 mundo seja recriado. Ela introduz aSSlm, na etapa malS
profunda da desordem mental, uma especie, ~e finalisI?o. Todo 0

mito nao e construido senao porque e a umca manelra que tern
o sujeito Schreber de satisfazer-se em sua exigencia imaginaria de
parto. ., .

A perspectiva de Ida Macalpme pode sem d~vlda algu_ma'per-
mitir conceber, com efuito, a encepae;ao, a lmpregnac;ao lma-
ginaria do sujeito ao rena~cer - decalc? a~ui urn dos temas de
Schreber que e, como voces sabem, 0 plcturmg. .,

. Mas numa tal perspectiva, onde so se trata de: f~ntasIas lma-
gimirias, 0 que nos permite compreender a prevalencIa dada por
·Freud a func;ao do pai? _ .

Sejam quais forem certas fraquezas da a:gumenta~a~ f:eudIana
a respeito da psicose, e inegavel que a func;ao do pal e tao exal~
tada em Schreber que nao e preciso nada menos que peus, 0 pm
_ e num sujeito para quem ate entao isso nao tmha sentldo
algum - para que 0 delirio chegue a seu pont~ de aca~amento,
de equilibrio. A prevalencia, em toda a evoluc;ao. da pSlcose ~e
Schreber, das personagens paternas que se substltuem ,umas as
outras e VaG sempre crescendo e se envolvendo umas a~ .outras
ate s; identificarem com 0 proprio Pai Div~n~, c~m a. dlVln~ade
marcada pela enfase propriamente paterna, e megavel, l~abalayel.
E destinada a nos fazer recolocar 0 problema - como e POSSlVel
que algo que de tanta razao ~ Freud nao. seja abordado por ele
senao sob certos modos que delxam a deseJar? .,

Na realidade tudo nele e equilibrado, e tudo resulta msuf~-
dente na retifi~a~ao' da Sra. Macalpine. Nao e som~nte a enorml~
dade da personagem fantasmatica do pai que. n,?s . Impede de nos
contentar seja de que modo for com uma dm~mlca fundada. na
irrupc;ao da fantasia pre-edipiana .. Ha ainda lll:Ultas outras C?ISa~,
mesmo e inclusive 0 que, nos dOlS casos, contmua sendo emgma-
tico. Bern fiais que a Sra. Macalpine, Freud aproxima-se do l~d.o
preponderante, esmagador, prolifera~te, dos f.e~omenos de audlt!-
vac;ao verbal, a formidavel captac;ao do sUJelt~ .no. mundo ~a
fala, que nao e apenas co-pre:>ente ~~ sua eXlstencla, que nao
constitui apenas 0 que charnel da ultima vcz urn acompanha-
mento falado dos atos, mas uma perpetua intimac;ao, solicita:c;ao,



pcquerrucho do mestre tent a examinar 0 fenameno do simb6lico
Trata-se do ane1.

Urn aneI. 'nos diz ele, nao entra em jogo como simbolo ana·
Iitico na medida em que represent a 0 casamento, com tudo 0 que
isso comporta de cultural e de e1aborado, e mesmo de sublimado
- pois ISassim que ele se exprime. 0 anel como simbolo do casa-
mento deve ser procurado em alguma parte na sublima~ao. Fora com
isso, 0 contato dessa pele nos exaspera, nao somos pessoas a quem
falar por analogismo. Se 0 anel significa alguma coisa, ISporque de
e 0 simbolo do orgao sexual feminino.

Essa declara~ao nao IS de natureza a nos deixar sonhando?
- quando sabemos que a encena~ao do significante no sintoma e
sem vinculo com 0 que IS da ordem da tendencia. :E preciso ver-
dadeiramente ter uma idlSia das mais estranhas das simboliza~6es
naturais para crer que 0 anel IS a simboliza~ao natural do sexo
feminino.

Todos voces conhecem 0 tema do Anel de Hans Carvel, boa
est6ria da Idad~ Media, com a qual La Fontaine fez urn conto e
que Balzac retomou em seus Contos drolaticos. 0 born homem,
que e descrito de forma muito floreada, e do qual nos dizemalgu-
mas vezes que e urn padre, sonha que tern 0 dedo dentrope urn
anel, e se acha, ao despertar, com 0 dedo dentro da vagina de sua
companheira. Para dizer as coisas pondo os pontos nos is - como
a experiencia da penetra~ao desse orificio, pois que se trata de
orifido, poderia ela se parecer em algllma coisa com a experH~n-
cia de par urn anel, se nao se soubesse ja de antemao 0 que e
urn anel?

Urn anel nao e urn objeto que se encontra na natureza. Se h<i
algo, na ordem de uma penetra~ao, que se parece com a penetra-
~ao mais ou menos apertada do dedo no anel, nao e seguramente
- eu fa90 apelo aqui, como dizia Maria Antonieta, nao a todas
as maes, mas a todos aqueles que jamais puserarri seu dedo em
alguma parte - nao e certamente a penetra~ao nesse lugar, meu
Deus, enfim, antes moluscular que outra coisa. Se alguma coisa na
natureza esta destinada a nos sugerir certas propriedades do anel,
isso se limita aquilo que a linguagem consagrou com 0 termo anus,
que se escreve com urn s6 n em latim, e que, pudicament.e, os
antigos dicionarios designam como 0 anel que se pode encontrar
atras.

Mas para confundir urn com 0 outro quanta ao que po<!e
tratar-se de uma simboliza~ao natural, e preciso realmente que se
tenha tido na ordem dessas preocupa~6es cogitativas... :E preciso
que 0 proprio Freud tenha realmente se desesperado com voces

e mesmo ultimato, manifestando-se nesse plano. Nem por urn s6
instante 0 sujeito deve cessar de dar testemunho ao convite cons-
t,ante da palavra falada que 0 acompan~a, que ele esta ali presente,
e capaz de responder - ou de naa responder, porque talvez, diz
cle, se queira coagi-Io a dizer alguma bobagem. Por sua resposta
como por sua nao-resposta, ele tern de testemunhar que esta sem-
pre acordado nesse dialogo interior. Nao estar mais assim seria 0

sinal do que ele chama uma Verwesung, isto e, como se traduziu
com justeza, uma decomposi~ao.

E sobre esse ponto que chamamos aten~ao este ano, e que
insistimos para dizer que e 0 que constitui 0 valor da posi~ao
freudiana pura. Apesar do paradoxa que apresentam certas mani-
festa~6es da psicose se as relacionamos a dinamica que Freud reco-
nheceu na neurose, eta se ve abordada ainda assim de uma maneira
mais satisfatoria em sua perspectiva.

Sua perspectiva, Freud jamais a isolou completamente, mas e
() que faz manter sua posi~ao com relayao a essa especie de plan i-
fica<;ao, se e possivel dizer assim, dos signos instintivos a que ten-
de a reduzir-se, depois dele1 a dinamica psicanalltica. Falo desses
lermos que cle jamais abandonou, que ele exige para toda com-
preensao analftica possivel, mesmo aIr onde isso so cola aproxi-
mativamente, pois isso cola ainda melhor daquela forma, a saber,
a fun<;ao do pai e 0 complexo de castra<;ao.

Nao pode tratar-se pura e simplesmente de elementos imagi-
narios. 0 que se reconhece no imaginario sob a forma da mae
falica nao e homogeneo, todos voces sabem disso, ao complexo
de castragao, na medida em que este esta integrado a situa<;ao
triangular do Edipo. Essa situa<;ao nao e completamente elucidada
por Freud, mas, s6 pelo fato de sempre ser mantida ela esta ali
para se pres tar a uma elucidagao, que s6 e possivel se reconhece-
mos que 0 terceiro, central para Freud, que e 0 pai, tem um
clemento significante, irredutivel a toda especie de condicionamen-
to imaginario.

Nao digo que 0 Nome-do-Pai seja 0 tinico de que possamos
dizer isso.

Podemos isolar esse elemento cada vez que aprendemos algu-
ma coisa que e, propriamente falando, da ordem simb6lica. Reli a
esse respeito, uma vez mais, 0 artigo de Ernest Jones sobre 0 sim-
!Jolisll1o.Vou retclnar urn dos exemplos mais notorios em que esse



por nao lhes ter ..ensinado a diferen~a entre urn e autro, que ele
os tcnha rcalmente considcrado como incuniveis bestas quadradas.

A elucubra~ao do Sr. Jones esti dcstinada a nos mostrar que
o anel nao se acha comprometido com um sonho, e mesmo com
um sonho que redunda numa a~ao sexual, senao porque signifi-
camos com isso algo de primitivo. As conota~6es culturais 0 apa-
voram, e e justamente ai que ele esta errado. Ele nao imagina
que 0 anel existe ja como significante, independentemente de suas
conota~oes, que e ja urn dos significantes essenciais por meio dos
quais 0 homem em sua presenga no mundo e capaz de cristalizar
uma coisa bem mais diversa que 0 casamento. Urn anel naa e urn
buraco com algo em torno, como parece acreditar 0 Sr. Jones, a
maneira das pessoas que pensam que, para fazer maeardio, pega-se
urn buracae se coloca a farinha em volta. Urn anel tern antes de mais
nada urn valor significante. .

Se assim nao e, como expliear que urn homem possa ouvir
alguma eoisa, 0 que se chama ouvir, na formula~ao mais simples
de se inscrever na linguagem a fala mais elementar - e isso. Para
urn hornem, essa formula tern contudo urn sentido explieativo. Ele
viu algo, naoimporta 0 que, que esta ali, e e isso. Seja qual for
a eoisa em presen~a da qual ele esta, quer se trate do mais singu-
lar, do mais bizarro, e mesmo do mais ambiguo, e isso. Agora,
1sso se ap6ia em outro lugar e nao ali onde estava antes, isto e,
em parte alguma, agora e - e isso.

Gostaria por urn momenta de eonsiderar expressamente urn
fenomeno que e exemplar por . ser 0 mais ineonsistente do que
pode se apresentar ao homem - 0 meteoro.

Por defini~ao, 0 meteoro e isso, e real e, ao mesmo tempo,
IS ilusorio. Seria inteiramente erroneo dizer que e imaginario.
o areo-iris e isso. Voces dizem que 0 areo-iris e isso, e depois
voces proeuram. Quebrou-se a eabe~a durante urn eerto tempo,
ate que 0 Sr. Descartes reduzisse eompletamcnte 0 probleminha.
Ha uma regiao· que se irisa dentro de goticulas d'agua em suspen-
san etc. Bern. E depois? Ha 0 raio de urn lado, e as gotas con-
densadas dooutro. E isso. Era apenas apareneia - e isso.

Observem que 0 problema nao esta em absoluto resolvido.
o raio de luz e, voces sabem, onda ou corpusculo, e a gotinha
d'agua e uma coisa curiosa, ja que, no fim de contas, isso nao e
verdadeiramente a forma gasosa, e a condensa~ao, a recaida no
estado liquido, mas reeaida suspensa, entre os dois, que atingiu 0
estado de extensa superffcie expansiva, como a agua.

Quando dizemos portanto e isso, ternos como neeessario que
e so isso, ou que nao e isso, ou seja, a aparencia na qual nos

Jetcmos. Mas isso nos prova que tudo 0 que saiu a seguir, tanh.'
() e apenas isso como 0 niio e isso, estava ja implicado no e iss(
da origem.

o areo-iris e um fenomeno que nao tem nenhuma esp6eie df:
interesse imaginario, voces jamais viram urn animal prestar aten~;::f
ne}(~,e, na verdade, 0 homem nao presta aten~ao em urn numer;·
inerivel de manlfestac;oes vizinhas. As irisa~6es diversas san exces-
sivamente espalhadas pela natureza, e posta de lado dons de obser-
va9aO ou uma pesquisa especial, ningu6m se det6m neles. Se, ao
contrario, 0 arco-iris existe, e precisamente na sua rela~ao ao e
isso. E 0 que faz com que 0 nomeemos arco-iris, e que, quando
[alamos a alguem que jamais viu urn, h<i urn momento em que
the dizemos: 0 areo-iris, e isso. E este e isso sup5e a implica~ao
de que vamos nos comprometcr nisso ate que percamos 0 folego,
para saber 0 que ha de escondido atras, qual e a sua causa, a que
poderemos reduzi-lo. Observem bem que 0 que desde 'a origem
caracteriza 0 arco-iris e 0 meteoro, e todo 0 mundo 0 sabe pois
que e por isso que 0 nomearam meteoro, e que preeisamente nao
ha nada escondido atras. Ele esta inteiramente nessa aparencia.
o que eontudo 0 faz subsistir para nos, a ponto de que nao eesse-
mos de nos coJoear quest5es sobre ele, deve-se unieamente ao e
isso da origem, a saber, a nomea~ao como tal do areo-iris. Nao ha
nada mais que esse nome.

Em outras palavras, para irmos mais longe, esse areo-iris nao
fala, mas se poderia falar no seu lugar. Jamais alguem fala com ele,
IS muito surpreendente. Interpelam a aurora, e toda especie de
coisa. Resta ao arco-iris esse privilegio, eom um eerto numero
de outras manif~sta~5es dessa espeeie, de que nao se dirigem a ele. Ha
sem duvida fazoes para isso, a saber, que ele e, de modo todo
especial, inconsciente. Mas admitamos que falem com ele. Se falam
com ele e possivel faze-Io falar. E possivel faze-lo falar com quem se
quiser. Isso poderia ser 0 lago. Se 0 areo-iris nao tiver nome, ou se
ele nada quiser ouvir de seu nome, se de nao souber que se chama
arco-iris, esse lago nao tem outro reeurso senao the mostrar as mil
miragenzinhas do brilho do sol nas vagas e nos rastos de vapores
umidas que se desprendem. Ele pode mesmo tentar ir aoen-
contro do arco-iris, mas nao 0 eneontrara nunca, pela simples ra-
zao de que os pedacinhos de sol que dan~am na superficie do lago
como 0 vapor umido que dele emana, nada tem a ver com a pro-
du~ao do arco-iris, que come~a Duma certa altura de incIina~ao do
sol e a uma certa densidade das gotinhas. Nao h<i nenhum
Il1otivo para pesquisar a inclina<;ao do sol, nem tambCm nenhum dos



indicio'S que determinam 0 fenomeno do arco-iris na medida em que
ele nao e nomeado enquanto tal.

. Se acabo de fazer esse longo estudo a respeito de alguma
co1s~ que tern urn carater de cintura esferica, podendo ser desen-
volvlda e dobrada, e que a dialetica imagimiria na psicanaIise e
ex.atame~te da ~l1esma natureza. Por que sera que as rela~oes mae-
cnan~a as qUaIS se tende cada vez mais a limita-Ia nao bastam?
Nao ha verdadeiramente razao alguma.

Dize!il-n~s ,q?e a eXig~ncia de um~ mae e a de prover-se com
urn falo ll11agmano, e exphcam-nos mUlto bem que sua crianlfa lhe
~erve.d,e. suporte, suf!cie~tissima!ilente _real, por esse prolongamento
Imagmano. Quanto a cnanlfa, lSSOnao oferece dificuldade alguma
- macho ou femea, ela localiza 0 falo muito cedo e dizem-nos
cIa 0 concede generosamente a mae, em espelho ~u ~ao, ou en;
duplo espelho. O. p~r deveria muito bem se conciliar em espelho
em. tomo dessa l1usao comum de faliciza~ao reciproca. Tudo de-
vena se passar ao nivel de uma fun~ao mediadora do falo. Ora;
opal' se acha, ao contrario, numa situalfao de conflito e mesmo
de aliena~ao interna, cada urn por seu Iado. Por que/ Porque 0

falo, se posso me exprimir assim, e vadio. Ele esta alhures. Todo
o mundo sabe onde a teoria analitiea 0 coloca - e 0 pai que e
suposto ser 0 seu portador. :E em torno dele que se instaura 0 te-
mo~ ~a perda do. falo na crian~a, a reivindica~ao, a priva~o, ou
o tedlO, a nostalgia do falo na mae.

Ora, se trocas afetivas, imaginarias, se estabelecem entre a mae
e a crian~a ~m torno da falta imaginaria do falo, 0 que e seu ele-
mento essenclal da coapta~ao intersubjetiva, 0 pai, na dialetica freu-
diana, tern 0 seu, e tudo, ele nao 0 troca nem 0 da. Nao ha circula-
~ao alguma. 0 pai nao tern fun~ao alguma no trio, exceto a de
representar 0 portador, 0 detentor do falo - urn ponto, e tudo.

Em outros termos, e 0 que, na dialetica imaginaria, deve exis-
tir para que 0 falo seja outra coisa que urn meteoro.

as quais estao muito longe de confundir-se com as do genital, de
que cIa e semanticamentc diferente atraves de todas as tradi~oes
Iingtiisticas. .

Nao chegarei ao ponto de citar-Ihes Homero e Sao Paulo para
dizer-Ihes que invocar 0 pai, seja ele Zeus ou Dutro qualquer, e
coisa totalmente diversa que a de se referir pura e simplesmente a fun-
~acigenitora. De uma mulher pode sair urn numero indefinido de seres.
Isso s6 poderia scr das mulhercs - alias, voltaremos a isso em
breve, ja que os jornais nos dizem todos os dias que a partenoge-
nese esta a caminho, e que as mulheres engendrarao em breve me-
ninas sem a ajuda de ninguem. Pois bern, observ,em que, se intervem
la dentro elementos masculinos, eles desempenharao seu papel de
fecundalfao sem serem outra coisa. cpmo na animalidade, senao
urn circuito lateral indispensavel. Ha engendramento das mulheres
pelas mulheres, com a ajuda de abortados laterais que podem servir
para relanlfar 0 processo, mas naoo estruturam. E unicamente a
partir do momenta em que procuramos inscrever a descendencia
em fun9aO dos machos que ipJervem uma inova9ao na estrutura.
E unicamente a partir do momenta em que falamos de descenden-
cia de macho a macho que se introduz urn corte, que e a dife-
renlfa das gerac;:oes.A introdulfao do significante do pai introduz
desde ja uma ordcna9ao na linhagem, a serie das gera90es.

Nao estamos ai para desenvolver todas as faces dessa fUDl;aO
do pai, mas fac;:o-lhes observar uma das mais surpreendentes, que
e a introdw;ao de uma ordem, de uma ordem matematica, cuja
cstrutura e diferente da ordem natural.

Fomos formados na analise pela experiencia das neuroses.
A dialetica imaginaria pode bas tar se, no quadro que desenhamos
riessa dialetica, ja houveressa rela~ao significante implicada para 0

usa pr<itico que dela se quer fazer. Em duas ou tres gera90es, sem
duvida nao se compreendera ai mais nada, uma gata nao reco-
nhecera mais seus filhotes, mas, pOl' ora, no conjunto, que 0 tema
do complexo de Edipo permane«a ai preserva a nOlfao de estrutura
sionificante. tao essencial para se achar nas neuroses.

b Mas, quando se trata das psicoses, a coisa e outra. Nao sc
trata da rela~ao do sujeito com urn vinculo significado no interior
das estruturas significantes existentes, mas de seu encontro, em
condi~oes eletivas, com 0 significante como tal, encontro que mar-
ca a entrada na psicose.

Vejam em que momento de sua vida a psicose do presidente
Schreber se declara. Mais de uma vez, ele esteve 'em situa9ao de
esperar tornar~se pai. Ei-Io a urn s6 tempo investido de uma fun-
lfaO consideravel socialmente, e que tern muito valor para ele -

Isso e tao fundamental que, se tent amos situar num esquema
o que faz manter-se de pe a concepc;:ao freudiana do complexo de
Mipo, nao e de urn triangulo pai-mae-crianlfa de que se trata, e
de urn triangulo (pai)-falo-mae-crian~a. Onde estara 0 pai aIi den-
tro? Ele esta no anel que faz manter-se tudo junto.

A n09ao de pai s6 se supoe provida de toda uma serie de co-
nota90es significantes que lhe dao sua e'xistencia esua consistencia,



eLe se toma presidente no Tribunal de Apelagao. Direi que, na es-
trutura administrativa em causa, trata-se de algo que se parece com
o Conseil d'Etat37• Ei-lo introduzido no apice da hierarquia legis-
ladora, entre hornens que fazem leis e que tem todos mais vintc
anos que ele - perturbagao da ordem das gerag6es. Em virtudc
de que? De uma convocagao expressa dos ministros. Essa promo-
~ao de sua existencia nominal solicita dele uma integragao reno-
vadora. Trata-se afinal de contas de saber se 0 sujeito se tomara,
ou nao, pai. E a questao do pai, que centra toda a investigagao
de Freud, todas as perspectivas que ele introduziu na experiencia
subjetiva.

Esquecem disso perfeitamente, bem 0 sei. A mais recente tcc-
nica analitica e obnubilada pela relagao de objeto. A experiencia
suprema que se descreve, essa famosa distancia tomada na relagao
de objeto, consiste finalmente em fantasmatizar 0 orgao sexual da
analise e em absorve-lo imaginariamente. Fazer da filiagao 0 equi-
valente de uma felagao? Ra realmenteuma relagao etimologica
entre os dois termos, mas isso nao e uma razao suficiente para
decidir que a experiencia analitica e uma especie de cadeia ohsce-
na que consiste na absorgao imagimiria de urn objeto enfim isolado
das fantasias.

Em todo 0 caso, e impossivel desconhecer, na fenomenologia
da psicose, a originalidade do significante como tal. 0 que ha de
tangivel no fenomeno de tudo 0 que se desenrola na psicose c
que se trata da abordagem pelo sujeito de um significante como
tal, e da impossibilidade dessa abordagem. Nao tomo a voltar a
nogao da Verwerfung de que parti, e para a qual, tudo bem refle-
tido, proponho que voces adotemdefinitivamente esta tradw;:ao que
creio ser a melhor - a foraclusiio.

Segue-se urn processo cuja primeira etapa chamamos urn ca-
taclisma imagimirio, au seja, que mais nada pode ser arrendado
da relagao mortal que e em si mesma a relagao com 0 outro ima-
ginario. Depois, desdobramento separado e investido por todo 0

aparelho significante - dissociagao, espeda~amento, mobilizagao do
significanteenquanto fala palavra jaculatoria, insignificante, ou
demasiado significante, carregada de insignificancia, decomposigao
do discurso interior, que marca toda aestrutura da psicose. Apos
o encontro, a colisao, com 0 significante inassimilavel, trata-se de
reconstitui-lo, ja que esse pai nao pode ser urn pai bem simples,
urn pai r·edondinho, 0 anel de ainda ha pouco, 0 pai que e 0 pai
para todo 0 mundo. E 0 pr.esidente Schreber 0 reconstitui com
deito.

Ninguem sabe que ele esta inserido no pai. Contudo, gostaria
de fazer voces observarem, antes de deixa-loseste ano, que, para
serem medicos, voces podem ser inocentes, mas que,. para se-
rem psicanalistas, conviria no entanto que voces medltassem de
vez em quando num tema comO este, se bem que nem 0 sol, nem a
morte, possam ser olhados de frente. Nao direi que 0 ~inimo gesto
para afastar urn mal de possibilidades p~ra urn mal maI?~, ele acar~
reta sempre urn mal maior. E uma c~lsa a que c<?nvma que_ u~
psicanalista se acostumasse, porque crelO que sem lSSO ele nao e
absolutamente capaz de exercer com toda a consciencia sua ~unga.o
profissional. Isto posto, isso nao levara ~c;ce~ longe. Os JornaI~
dizem diariamente que os progress as da ClenCla, Deus sabe se e
perigoso etc., mas para nos isso nao fede nem Ache.ira.. Por que?
porque todos voces estao, e eu mesmo com voces, msendo~ nesse
significante maior que se chama 0 Papai Noel. Com 0 Papal Noel,
isso se arranja sempre, e direi mais, isso se arranja bem.

Trata-se de que, no psicotico? Suponham alguem i~pensavel
para nos, urn desses senhores de que nos contam - se eAv~rdade
que isso tenha algum dia existido, nao creiam que eu nao de Im~o~-
tfmcia alguma a esses rum ores - que eles eram capazes de dlSCl-
plinar nem ate nao crer no Papai Noel, e em-se convencer de que tudo
o que se faz de bem acarreta urn mal equivalente, e que, par conse-
guinte, nao se deve faze-lo. Basta que voces 0 admitaI?'. nem
que fosse por urn instante, para conceber que t~das a~ especle~ d.e
coisas podem depender disso, que sao fundamentals ao myel do slgm-
ficante.

Pois bem, 0 psicotico tern sobre voces essa desvantagem, mas
tambem esse privilegio de se ter visto colocado em relagao ao
significante urn pouquinho de nada de traves, de banda. A partir
do momenta em que ele e intimado a p6r-se de acordo com csses
significantes, e preciso que ele faga urn esforgo de retrospe~gao
consider<ivel, que redundaem coisas, palavra!, extraordma-
riamente abiloladas, e que constituem a quese chama 0 desen-
volvimento de uma psicose. Esse desenvolvimento e especialmente
rico e exemplar no caso do presidente Schreber, mas lhes mostrei
em minha dcmonstra<;:ao de casos que se ve ali urn POliCOmais
claro quando se tern essa perspectiva, mesmo com os doentes mais
comuns. 0 ultimo que mostrei era algucm muito curioso, a beira
do automatismo mental, sem ainda estar nele inteiramente. Todo
o mundo estava para ele suspenso num estado de artificio, cujas
coordenadas ele definia muito bem. Ele havia percebido que 0 signi-
ficante dominava a existencia dos seres, e a sua existencia, a dele,
lhe parecia muito menos certa do que qualquer coisa que se apre-



sentasse com uma certa estrutura significante. Ele dizia isso pao-pao-
queijo-queijo. Voces puderam observar que Ihe pus a questao! Quando
Ii que tudo isso comefou? Durante a gravidez de sua mulher? El:e
ficou urn pouquinho espantado durante urn certo tempo, e me res-
pondeu: Sim, Ii verdade, acrescentando que jamais havia pensado nisso.

Segundo a perspectiva imaginaria, 0 que diziamos, de passagem,
na analise, nao tern estritamente nenhuma importancia, pois que Se
trata unicamente de frustra<;:ao ou de nao-frustra<;:ao. Frustram-no,
cle e agressivo, regride, e vamos assim ate 0 surgimento das fanta-
sias mais primordiais. Infelizmente, nao e a teoria correta. E preciso
saber 0 que se diz. Nao basta fazer intervir os significantes desta
forma: Eu the dou um tapinha nas costas. " Voce Ii gentil .. , Voce
teve um papai ruim ... lsso vai se arranjar ... E preciso emprega-los
com conhecimento de causa, faze-los ressoar de outro modo, e saber
ao menos naoempregar alguns deles. As indica<;:6esnegativas que
concernem a certos conteudos de interpreta<;:6es, san postas atraves
de uma tal perspectiva no primeiro plano.

Eu deixo estas quest6es em aberto. 0 ano terminaem patoa,
por que terminaria de outro modo?

1 Salle de garde. E 0 lugar onde 0 medico fica, quando niio esta atendendo.
o sintagma nominal designa tambem 0 lugar da guarda nos castelos medie-
vais; nessa acepciio, casa da guarda, em born portugues. E sabido que as can-
c6es que ali circulavam de boca em boca eram obscenas, e de sacanagem.
Na Franca, somente nas Jivrarias medicas, em principio, e que se vende Le
livre du carabiri, especie de antologia daquelas remotas cancoes. daquelas que
sobreviveram. 0 fundamental ai no texto e 0 carater de conivencia tacita para
com certas "ideias" correntes.
~ Rouge-gorge. No nome do passaro compareceu 0 vermelho, rouge.
3 Vale registrar que esse neologismo se acha curiosa mente no Diciomirio
!rances-portugues, de Olivio de Carvalho (Porto, Ed. Porto, 1978), assim
definido: "vadiar, andar na gandaia". Niio consta, e claro, dos melhor.es, do
Nicol ao Grand Robert. Entretanto, tern curso, no frances, a palavra galopin,
que significa: a) menino de recados; b) maroto, garoto levado. Raro 0 uso
da forma no feminino - galopine.
4 Ao longo da'traduciio faremos usa de voce e tu para traduzir 0 tu frances.
Como se sabe, em frances, 0 registro do tu e antes familiar, intimo, ao con-
trario da distancia posta pelo vous (no lugar da segunda pessoa), que e for-
mal demarcador de posiCiio na convencionaJidade do discurso. E born niio
esq~ecer tambem que 0 tu, como em portugues, pode recobrir 0 uso bfbJico
dos mandamentos. 0 nosso voce brasiJeiro (friso isso porque 0 sistema de
pronomes ditos de tratamento no uso portugues e bem mais complexo que
em frances) acambarca a maior intimidade, a boa distancia formal e a justa
indiferenca respeitante da convencionaJidade. Nem sempre foi possivel manter
a equivalencia formal do tu (fr.) com 0 mce, reservando 0 tu (port.) 50-

mente para as frases de cunho biblico. As analises pormenorizadas que Lacan
fara mais adiante das frases com tu, por todas as suas implieacoes, nos obri-
gara a uma traduciio literal para que niio se perea a sua minueia, 0 que
aconteeeria se empregassemos voce. Em suma, empregaremos dominantemen-

Gostaria, para conduir, de passar a urn genero de estilo que
nao e 0 meu. Ja ha algumas semanas que me havia prometido aca-
bar numa lindissima pagina de urn admiravel poeta chamado Guillau-
me Apollinaire. Ela e tirada de 0 encantador apodrecendo.

No fim de urn dos capitulos, ha 0 encantador que apodrccc
em seu tumulo, e que, como todo born cadaver, nao dirci tartamu-
deia, como diria Barres, mas encanta, e fala muito bem. H:i tam-
bem a Dama do Lago, sentada no tumulo - foi ela que 0 fez en-
trar no tumulo dizendo-lhe que dali ele sairia facilmente, mas ela
tinha tambem os seus truques, e 0 encantador esta ali, apodrecendo,
e de vez em quando fala. Eis onde nos estamos quando chegam.
no meio de diversos cortejos, alguns loucos, e urn monstro que
espero que voces venham a reconhecer. Esse monstro e aquele que
encontrou a chave analitica, a mola dos homens, e bem especial-
mente, na rela<;:aodo pai-crian<;:acom a mae.

Eu mid, miei, diz 0 monstro, encontrei apenas corujas que me
asseguraram que ele estava morto. Eu niio serei nunca prolifico. No
entanto os que 0 silo tem qualidades. Confesso que niio me conhefo
em nenhuma. Sou solitario. Tenho fame, tenho fome. Eis que des-
cubro em mim uma qualidade: eu sou faminto. Procuremos comer:
Aquele que come niio esta mais so.



te 0 voce por principio, reservando 0 tu para os casos em que perderemos
determinadas explorac6es que ele fanl, ou pelo sentido.
r, Equivale ao nosso antigo 1.0 ana ginasial, ou a atual 5.a serie do 1.0 Grall.
6 Evidentemente 0 termo salsicheiro para traduzir charqutier e aproxima-
tivo. Por acaso temos casas comerciais onde sao vendidos apenas a carne
de porco (rarissimo e 0 a<;:ougue- boucherie - na Franca em que se venda
a came de porco), os presuntos, os salames, as diversos tipos de salsicha e
Jingiiica, as saladas, pratos feitos a venda no peso desejado? - Parece que
nao. Mesmo sabendo quase sem realidade ° termo salsicheiro, de'xamo-lo para
indicar a referencia de urn comercio mais especial do porco e seus derivados,
e por conseguinte vivido e sabido como tal. Talvez tripeiro.

Foutus, ou UKIes a Ia six-quatre-deux. 0 termo foutu pJde ter as acep-
C<>csde 1l0:iSO "fodido" tambem.

Si lu ne I'en vas, pas, je vais te foutre dans Ie mal. Nao tern curso a forma
foulre dans Ie mal, aD contnirio de fOlllre dans Ia merde. Dai nosst\ maneira
arrevezada de traduzir.
l' Sombras de homens atamancadas as tres pancadas.
I" Pourrilure douce pourrilUre.
I J Literalmente: seu ultimo pequeno; trata-se de nosso africano cCl{:uIa.
J~ A palarra me foge, me escapa _ diriamos.

J"' Literalmente: as comodidades da conversal;iio.
II A ni.Hia c armi.\licio, respectivamente.

J:; Aprcsentamo<; apenas algumas equivah~ncias, nos demais casos, propomos
a versao literal. Eis as formas originais: - C'est Ia plus naturelle des femmes
- /I esl brouille avec Vnte! - 11 a Ie sens droit - Tour de visage - Tour
d'espril - Jt: me connais un peu en gens - Jouer a coup sar - [[ agit SlJns
fa~'(ms - 11 m'a fait mille amities - Ceia est asset. de mon gout - 11 n'entre
dans aucun detail -- 11 s'est em barque en une mauvaise affaire - 11 pousse
Ies gells a bout - Sacrifier ses amis - Cela cst fort -- Faire des avances -
Faire figure dans Ie monde.
J/) Le Iaisser en plan. Literalmente, "deixar de lado".
17 Mot.

JH L'Amour est un caillou riant dans Ie soleil.
ll! Chere, tres chere, depuis com bien de galels n'avuis-je pas eu le milro/l
de vous sucrer!
- He/as, chere, j'etai.~ moi-meme tres devitreuse, mes trois plus jeunes tour·
teaux ( ... ).
:m Partie prenante, termo de valor juridico, slgnificn aqucla pessoa que rl'-
cebe 0 dinheiro, 0 fornecimento.
21 Da tragedia A ({Jlia, de Jean Racine.

22 Sim, mas sim. Responde a uma interroga~iio negativa ou dubitativll.
N'etes-vous pas d'uccord? - Si, - Vociniio esta 4e acordo? - Massim.

~3 Da. Ap6ia uma afirma<;ao ou uma negacao, au funciona como exclama-
tivo. Velha lingmlgem familiar.
~4 Dae! D'ace! D'accordl entendul 0 nosso ta pode recobrir esse sentido

ta certo, de acordo.
25 Boucle bouclee.
26 No original:
Oui, je viens dans son temple adorer ['Eternel,
Ie viens, selon ['usage antique et solennel,
CelebreI' avec vous la fameuse jourtll§e
Ou sur le mont Sina la loi nous fut donnee.
Todos os demais trechos sao arrolados nesta nota:
Ie tremble qu'A Ihalie, a ne vous rien cacheI',
Vous-mime de ['autel vou~ taisant arracher,
N'acheve enfim sur vous ces vengeances funestes,
Et d'un respect force ne depouille Ies restes.

Croyet.-moi. plus j'y pense et moins je puis douter
Que sur vous son courroux ne soit pret d'eclater.

. .. et je voyais ses yeux
Lancer sur le lieu saint des regards !uriellx.

Je viens a la Fete-Died.
Tres bien, dit ['autre, entre:. dans la procession,
et ne parle:. pas dans les rangs.

Celui qui met un frein a la fureur des flots
Sait aussi dr'S meclzal/ts arreter les complots.
Soumis avec respect a sa volonte sainle,
Ie crains Dieu, cher Abner, et n'ai poi/I( d'aulre crail/te.

. .. sa verite me touche.
Void comme ce Dieu vous repol/d par /Ita bouche.

Du zele de ma loi que sert de vous parer?
Par de steriles vreux pcnsez-vous lIl'hol/orer?
Que! fruit me revient-il de tous vos sacrifices?
Le sanf( de vos rois crie, et n'esl poilll ecoute.
Rompez, rompe:. tout pac Ie a~'ec [,imp;';t(;.
Du milieu de 11/01/ peuple extermil/cz II'S crill/es.
Et vousviendret. alors m'il1ll1l01er des ,·;ctill/es.



Sans ebranler ton cc£ur frapperont tes oreilles?
Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler Ie cours
Des prodiges fameux accomplis en nos jours?
Des tyrans d'israiH les celebres disgraces,
Et Dieu trouve fidele en toutes ses menaces;
L'impie Achad dhruit, et de son sang trempe
Le champ que par Ie meurtre il avait usurpe;
Pres de ce champ fatal lezabel immoTee,
SOUl les pieds des chevaux cette reine fouree,
Dans son sang inhumain les chiens desalteres.
Et de son corps hideux les membres dechires;
27 Avant j'etais un paramoi, qui croyais etre... Croyais - acreditava, for-
ma da primeira pessoa do singular. A forma da dita terceira pessoa se dife-
rencia da outra - croyait.
28 Fora de suspeita.
29 Ele vem, na afirmativa; ele vem?, na interrogativa.
30 Suivras e suivra se pronunciam igualmente.
31 Abandonnera.e aballdonneras se pronunciam igualmente.
32 Emprega-se tambem estrada mestra. Vale lembrar que na fala. 0

Grand'Route. do titulo da sessao, soa a' Grand'A utre.
33 Voce s6 tern que ... Voce tern mais e que ... A formula francesa assu-
me 0 valor de obrigacao, de uma ordem comportando uma atenuante ou uma
ironizada. Deixamos circular a forma original em virtude da pequena enfase
que e dada, logo a seguir, a uma parte dela, qu', s6 aparentemente relacio-
nada com 0 valor restritivo da negacao ne ... que, com qu', quando seguido
de vogal.

34 Portement. Empregado apenas na expressao Portement de la Croix> cena
da Paixao em que 0 Cristo aparece carregando sua cruz.
35 Lembrar que em nosso falar freqiientemente misturamos voce e tu.
Cf. nota 4..

36 Palavra masculina por definif;ao. Lacan a emprega no feminino.
37 Equivalente a Senado em portugues.
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