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

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

o

escrito

distingue-se,

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

texto, no sentido que veremos

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

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

•

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

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

,I

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

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

ii,

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

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

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

correspondendo

0

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

"so-

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

II

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

f,

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

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

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

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

f

10.

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

(N.E.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por estar
ao supor

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

I

II

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

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

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

0

momenta

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

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

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

(N.E.)

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

rindo ao sol

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

19.

Le

(N.E.)

l/1ot

disso, ja tendo tido que saudar aqui, em algum

(ou Ie bon mot), que designa

em frances 0 dito espirituoso

0 chiste
,

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

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

.

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

II

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

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

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

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

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

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

I

I

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

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

o retorno

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

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

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

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

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

f(~

S == S (+)

S

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

~ao.

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

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

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

ergo sum"

ubi cogilO,

ibi sum

supera a obje~ao.

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

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

28. A ~~tuac;:ao e tot~lmente diversa se, pOl' exemplo, formulando uma pergunla
como
Po~' que fIlosofos?",
fac;:o-me mais ingenuo do que e natural, ja que
fOllnulo nao apenas a pergunta que os fil6sofos se fazem desde sempre, mas
aquela pela qual talvez se mteressem mais.
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os elementos que estao em jogo no inconsciente,
isto e, nos
mecanismos significantes que acabo de reconhecer nele.
Nem pOI' isso deixa de ser verdade que 0 cogiro filos6fico
esta no cerne dessa miragem que lorna 0 homem moderno tao
segura de ser ele mesmo em suas incertezas a seu pr6prio respeito,
ate atraves da desconfian~a que ha muito aprendeu a praticar
quanta as armadilhas do amor-pr6prio.
De igual modo, se, voltando-me contra a nostalgia a que ela
serve, a anna da metonfmia, eu me recuso a buscar qualquer
senti do para-alem da tautologia, ese, em nome de "guerra e
guerra" e de "um vintem e um vintem", decido-me a ser taosomente aqui 10que sou, como desvincular-me, aqui, da evidencia
de que sou nesse ato mesmo?
Tanto quanto, ao me deslocar para 0 p610 oposto, metaf6rico,
da busca significante, e ao me devotar a tornar-me 0 que sou,
a vir a se-lo, nao posso duvidar de que, mesmo ao me perder
nisso, e af que estou.
Pois bem, e exatamente nesses pontos em que a evidencia e
subvertida pelo empfrico que jaz 0 fulcra da conversao freudiana.
Esse jogo significante da metonfmia e da metafora, incluindo
sua ponta ativa que fixa meu desejo numa recusa do significante
ou numa falta do ser e ata minha sorte a questao de meu destino,
esse jogo e jogado, ate que a partida seja suspensa, em seu
inexoravel requinte, ali onde nao estou, pOl'que ali nao me posso
situar.
Isto e, poucas foram as palavras com que, por um momento,
desconcertei meus ouvintes: penso on de nao sou, logo sou onde
nao penso. Palavras que, para qualquer ouvido atento, deixam
clara com que ambiguidade
de jogo-do-anel
escapa de nossas
garras 0 anel do senti do no fio verbal.
o que cumpre dizer e: eu nao sou la onde sou joguete de meu
pensamento; penso naquilo que sou la onde nao penso pensar.
Esse misterio de duas faces Iiga-se ao faro de que a verdade
s6 e evocada na dimensao de alibi pela qual todo "realismo"
na cria~ao retira da metonfmia sua virtude, e ao fato de que 0
sentido s6 fornece seu acesso nos dois ramos da metafora, quando
se tem a chave u;1ica de ambos: 0 S eo s do algoritmo saussuriano
nao estao no mesmo plano, e 0 homem se enganaria ao se crer
siluado no eixo comum a ambos, que nao esta em parte alguma.

se

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

0

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

o

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

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

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

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

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

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

.11.

Lacan usa

.; 0

medicare

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

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

.14. Perde-se

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

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

ESB, XXI].

"etre

na traduvlio

a peculiaridade

das sonoridades

francesas:

La Lellre,

et L' GLltre. (N .E.)

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

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

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

I

I

I

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

o

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

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

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

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

e

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

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