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COMUNICAc;:Ao FEITA AO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PSICANA.L1SE, ZURIQUE, 17 DE JULHO DE 1949

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

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

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

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

,

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

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

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

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

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

contrario a dialetica do conhecimento,
e nos indica que
pllnamos da funrii.o de desconhecimento que 0 caracteriza em
lodas as suas estruturas, tao vigorosamente articuladas pela srta.
Ilna Freud; pois, se a Verneinung representa sua forma patente,
lilt 'ntes em sua grande maioria permanecerao
seus efeitos, enqllanto nao forem esclarecidos por alguma luz refletida sobre 0
plano de fatalidade em que se manifesta 0 isso.
Assim se compreende a inercia pr6pria das formacr6es do [eu],
IllIde podemos ver a definicrao mais abrangente da neurose: ver
I OInO a captacrao do sujeito pela situacrao da a f6rmula mais geral
till loucura, tanto da que jaz entre os muros dos hospfcios quanto
tla que ensurdece a terra com seu barulho e seu furor.
Os sofrimentos da neurose e da psicose sao, para n6s, a escola
tills paix6es da alma, assim como 0 fiel da balancra psican~lftica,
qllando calculamos a inclinacrao de sua ameacra el~ c_omunId~d~s
1111 'iras, da-nos 0 (ndice do amortecimento
das palxoes da polJs.
Nesse ponto de juncrao da natureza com a cultura, que a
lilltropologia de nossa epoca perscruta obstinadamente,
apenas
I psicanalise
reconhece esse n6 de servidao imaginaria que 0
IIl10r sempre tern que redesfazer ou deslindar.
Para tal tarefa, nao ha no sentimento altrufsta nenhuma proIm'ssa para n6s, que expomos a luz a agressividade subjacente
IIII(,:aodo filantropo, do idealista, do pedagogo ou do reformador.
No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanalise
pmle acompanhar 0 paciente ate 0 limite extatico ~o "Tu es
Iqo" em que se revela, para ele, a cifra de seu destrno mortal,
IIl1lSnao esta s6 em nosso poder de praticantes leva-Io a esse
lIlomenta em que camecra a verdadeira viagem.
IIIHis
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